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  «Πζζηέρεηε π‟ υ,ηζ εα πς είκ‟ αηνζαή αθήεεζα». 

  «O Kνδηζηυξ»: Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. A‟: Πνηήκαηα, επζι. - ζδι. Λ.   

Πμθίηδξ, Aεήκα, Ίηανμξ, 1986 (α‟ έηδ. 1948), 197. 

 

  «Mεξ ζημ βζαθυ ηδξ Kένηοναξ ιαφν‟ είιαζ πέηνα ηζ ένιδ, 

  ηζ είκαζ δζηυ ζμο δυλαζια, δζηυξ ζμο πθμφημξ είκαζ, 

  πκεφια ηαθυ, πμο ζ‟ άνεζε θςκή κα ιμο πανίζδξ· 

  ηζ ακ ιε παηήζδξ, Bαζζθζά, αβάκς ααβί ηαζ δάθκδ». 

  «Πνμξ ημκ ααζζθέα ηδξ Eθθάδαξ εκχ εδζάααζκε ηα κενά ηδξ Kένηοναξ. 

  Eπίβναιια»: Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. A‟, υ.π. 261. 

 

  «Then comes the all but end, the ultimate / judgement save yours». 

  R. Browning, The Ring and the Book, έηδ. R. D. Altick, Λμκδίκμ, Penguin  

  Books, 1990 (Penguin Education, 1971), αζαθ. I, ζηίπ. 1220- 1221. 

 

  «H ροπζηή θηχπζα ηςκ ζηίπςκ δε εα ήηακε ηυζμ πηοπδηή, ακ μ Πμνθφναξ δεκ 

   έααγε ημ Xάνμ ημο κα ιζθά ζε πνχημ πνυζςπμ. [...]. Xςνίξ άθθμ, υηακ εα  

  πνςηυνεε δ ζδέα ζημκ πμζδηή, εα ιαβεφηδηε αθάηενμξ· ηζ ακαρμημηηζκζζιέκμξ  

  εα άνπζζε κα ζοκεέηδ ηαζ κα αάγδ ημ νήια ζημ πνχημ πνυζςπμ. Αε ζοθθμβίζηδηε  

  υιςξ, πςξ ημ εβχ δεκ ημ εηθνάγεζ δ ηαηάθδλδ ζημ νήια, πανά αβαίκεζ απυ 

  πθδιιφνα πανάξ ηαζ δφκαιδξ. [...] ηακ ημο πνςηυνεε δ ζδέα κα πανμοζζάζδ ημ 

   εβχ ημο Xάνμο η‟ έηζζ άββζλε βζα ιζα ζηζβιή ημ δζηυ ημο εβχ-, ηζ πανά ηαζ ηζ  

  ηνυιμ εα έκμζςζε ι‟ αοηή ημο ηδ ζφθθδρδ. Aκ θμζπυκ μ Πμνθφναξ, [...] εεένζερε 

  ηαζ θακηάζηδηε ημκ εαοηυ ημο βζα Xάνμ, ηζ αοηυ επεζδή ζημ αάεμξ οπάνπεζ ημ  

  ιοζηζηυ εηείκμ ηέκηνμ ηδξ γςήξ, ημ εβχ, αάθε ηυηε ιε ημ κμο ζμο, πμζα ηζηακζηή  

  δφκαιδ εα πνεζάγμηακε κα έπδ μ πμζδηήξ, πμο ημ ηνμιενυ ηαζ ακέηθναζημ  

  θαζκυιεκμ ημο εακάημο εα γδημφζε κα ημ πανμοζζάζδ ιε ηδ ιμνθή ημο εβχ». 

  Γ. M. Aπμζημθάηδξ, H πνίεζε ζηε δσή καο, Θεζζαθμκίηδ, Bάκζαξ, 1991 (α‟ έηδ.  

  1923), 91-92. 

 

  «Tζ δφζημθα πμφκαζ ηα θυβζα- δε κμιίγεηε;- O ζςζηυξ ιαξ θυβμξ/ ιμκάπα ζημκ  

  εαοηυ ιαξ απεοεφκεηαζ ή, ημοθάπζζημκ,/ ιμκάπα μ εαοηυξ ιαξ ημκ αημφεζ  

  ζςζηά. θα η‟ άθθα/ ιζηνέξ ή ιεβάθεξ πνμθάζεζξ, παγανέιαηα, ιεηαιθζέζεζξ». 

  Γ. Pίηζμξ, «Xνοζυεειζξ»: Tέηαξηε δηάζηαζε, Aεήκα, Kέδνμξ, 1985 (α‟ έηδ. 

  1978), 178.  
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ΠEPIΛHΨH 

Δ πανμφζα δζαηνζαή ακαπηφζζεζ ιζα εεςνία ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, ααζζζιέκδ ζηδ 

ιεηαηίκδζδ απυ ημ ηαεζενςιέκμ πεδίμ ακαθμνάξ (απυ ημκ αζηηςνζακυ δναιαηζηυ 

ιμκυθμβμ ζηδκ εθθδκζηή πμίδζδ ημο 19
μο

 ηαζ ημο 20
μο

 αζχκα), αθθά ηαζ ζε ιζα κέα 

ενιδκεία μνζζιέκςκ επακενπυιεκςκ ηνζηζηχκ δζαζζεήζεςκ βζα ημ είδμξ ηαζ ηα 

επζημζκςκζαηά ημο παναηηδνζζηζηά. Δ ενιδκεία αοηή θαιαάκεζ ζδίςξ οπυρδ ημ βεβμκυξ 

υηζ δ ηνζηζηή έπεζ ηαη‟ επακάθδρδ ημκίζεζ έκα, θαζκμιεκζηχξ ακηζθαηζηυ, παναηηδνζζηζηυ 

αοημφ ημο ιμκμθμβζημφ είδμοξ, κα δδιζμονβεί ηδκ εκηφπςζδ δζαθυβμο, πςνίξ ςζηυζμ κα 

εκημπίζεζ επζηοπχξ ηδκ πνμέθεοζή ηδξ ηαζ ηεηιδνζχκεηαζ ιε ηδ θεπημιενή ακάθοζδ ηδξ 

ηνζηζηήξ ημο πνυζθδρδξ. Έπμκηαξ ςξ ιεεμδμθμβζηή ιαξ αθεηδνία ηδκ έηεεζδ εκυξ 

ζοκυθμο ακηζθήρεςκ βζα ηα θμβμηεπκζηά είδδ ηαζ ημ ηαεεζηχξ ημοξ ςξ ηνζηζηχκ εκκμζχκ, 

ημπμεεημφιε ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ζε έκα ηαζκμθακέξ ζφζηδια εζδμθμβζηχκ 

ηαηδβμνζχκ, εζδζηυηενα ζημ πθαίζζμ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, ιαγί ιε ημκ ηςιζηυ, 

ημκ εηθναζηζηυ, ημκ νδημνζηυ ηαζ ημκ ιεζηηυ ιμκυθμβμ. Δ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία 

μνίγεηαζ αάζεζ επζημζκςκζαηχκ παναιέηνςκ, ςξ ηαηδβμνία ζηδκ μπμία εββνάθμκηαζ 

ιμκμθμβζηά ηείιεκα, ημ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ ηςκ μπμίςκ είκαζ πνμζδζμνζζιέκμο πμζμφ 

ηαζ ελςημπζηήξ βκςζηζηήξ ζοβηνυηδζδξ. O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ δζαηνίκεηαζ απυ ηα 

άθθα είδδ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ ζηδ αάζδ ηδξ ζδζαίηενδξ θμβζηήξ ημο, ηδξ 

κνλνπξννπηηθφηεηαο. ημ πθαίζζυ ηδξ, ακαδφεηαζ δ πνμμπηζηή εκυξ ζοκμθζηά ηαζ 

ζοζηαηζηά ακαλζυπζζημο ιμκμθμβζζηή, πμο δζεηδζηεί ηδκ πάκηα εκδεπυιεκδ αθήεεζα ημο 

ακηζηεζιέκμο ημο θυβμο ημο, ηαεχξ ακηζιεηςπίγεζ άθθεξ πνμμπηζηέξ πάκς ζημ ίδζμ 

ακηζηείιεκμ. Οζ έηενεξ, ςζηυζμ, πνμμπηζηέξ δζαεθχκηαζ απμηθεζζηζηά ιέζα απυ ημ πνίζια 

ηδξ δζηήξ ημο πνμμπηζηήξ, ακελάνηδηα απυ ηδ θοζζηή πανμοζία ηςκ θμνέςκ ημοξ ςξ 

αηνμαηχκ ημο ιμκμθμβζζηή, ηαζ αοηή δ ζοκεήηδ δζαζθαθίγεζ ηδκ, δεεθδιέκδ ή αεέθδηδ, 

ηονζανπία ημο θυβμο ημο. Μείγμκα πμζδηζηά ένβα δζεονφκμοκ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, 

είηε ακαδεζηκφμκηαξ ηδ βεκζηή ζζπφ ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ είηε δζενεοκχκηαξ ηα υνζά 

ηδξ, αλζμπμζχκηαξ πάκηςξ ζοκδοαζηζηά ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ιε ηα άθθα 

ιμκμδναιαηζηά είδδ. Βπζδζχημκηαξ ημκ έθεβπμ ηδξ ενιδκεοηζηήξ εβηονυηδηαξ ηαζ 

παναβςβζηυηδηαξ ηδξ εεςνίαξ ιαξ, επζπεζνμφιε ιζα ζεζνά ακαβκχζεςκ πμζδηζηχκ 

ηεζιέκςκ ςξ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ. Υςνζζηά ηεθάθαζα αθζενχκμκηαζ ζηδ εεςνδηζηή 

ηαζ ενιδκεοηζηή επελενβαζία ηςκ άθθςκ ιμκμδναιαηζηχκ εζδχκ. 
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SUMMARY 

This thesis offers a theory of the dramatic monologue based on the shift of literary field, 

from the Victorian dramatic monologue to the 19
th

 and 20
th

 century Greek poetry, and also 

on a new interpretation of recurrent critical insights about the genre and its communicative 

features. This interpretation particularly considers that criticism has repeatedly drawn 

attention to this seemingly contradictory character of the monological form of creating a 

dialogic impression, but without successfully locating the origin of that impression, and it 

is documented by a detailed analysis of its critical reception. Having as methodological 

starting point the exposition of a set of ideas concerning literary genres and their status as 

critical concepts, the dramatic monologue is situated in a novel system of genre categories, 

specifically in the “monodramatic” category (alongside comic, expressive, rhetorical and 

mixed monologue). This category is defined on the basis of communicative parameters, 

inscribing monologue texts with subjects of enunciation of determinate character and of 

“exotopic” cognitive formation. The dramatic monologue is distinguished by the other 

“monodramatic” genres on the basis of its separate communicative logic; the logic of 

“uni”perspectiveness. Within the context of that logic, the perceptual, cognitive and 

evaluative perspective of an inherently unreliable monologist emerges, who defends the 

authority of his or her discourse, vis-à-vis or against other discourses on the same object(s), 

regardless of the actual presence of the physical subjects of these discourses as listeners. 

These alien discourses are dispersed through the prism of the monologist‟s perspective, a 

condition that secures the intentional or unintentional prevalence of his or her discourse. 

Major poetic compositions which widen the scope of the dramatic monologue either bring 

to the fore the general validity of the “uni”perspectiveness or relativise it, by utilizing the 

dramatic monologue in combination with the other “monodramatic” genres. Several 

readings of poetic texts as dramatic monologues are attempted in an effort to test the 

validity and productivity of the particular theory in the process of interpretation. Separate 

chapters are dedicated to the theoretical and interpretative development of the other 

“monodramatic” genres. 
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EYXAPIΣTIEΣ 

 

 Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς εενιά ημκ επυπηδ ηδξ δζαηνζαήξ ιμο Kαεδβδηή η. 

Αδιήηνδ Aββεθάημ βζα ηδκ επζζηδιμκζηή ηαεμδήβδζδ ηαζ βζα ηδκ μοζζαζηζηή επίαθερδ ζε 

υθδ ηδ δζάνηεζα ζοββναθήξ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ δεζηή ζοιπανάζηαζδ 

πμο ιμο πνμζέθενε ηαηά ηδκ εηπυκδζή ηδξ. 

 Βοπανζζηίεξ μθείθς ζημκ Kαεδβδηή η. Μζπάθδ Πζενή βζα ηζξ ζδζαίηενα πνήζζιεξ 

οπμδείλεζξ ημο ζηα γδηήιαηα ηδξ ηαααθζηήξ πμίδζδξ, ηαζ ηδκ Eπίημονδ Kαεδβήηνζα ηα. 

Ώθελάκδνα αιμοήθ βζα ηδ αμήεεζα πμο ιμο πνμζέθενε ζε εέιαηα πμίδζδξ ηαζ πμζδηζηήξ 

ημο εθένδ ηαζ ημο Παθαιά. 

 Βοπανζζηχ αηυιδ ημοξ παθαζμφξ ηαζ ηαθμφξ θίθμοξ Θάθεζα Iενςκοιάηδ, Nίημ 

Mαονέθμ ηαζ Ώνζζημηέθδ αΎκδ, πμο ιε αμήεδζακ ελαζνεηζηά πνυεοια ηαζ ιε εκεάννοκακ 

ιε ηδ θζθία ηαζ ημ εκδζαθένμκ ημοξ. 

 Θα ήεεθα λεπςνζζηά κα εοπανζζηήζς ηδκ μζημβέκεζά ιμο ηαζ ημκ ζφκηνμθυ ιμο 

βζα ηδκ οπμιμκή ημοξ ηαζ ηδ ζοκεπή ημοξ οπμζηήνζλδ. 
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EIΣAΓΩΓH 

 Ώκηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, δ μπμία απμηεθείηαζ απυ ηέζζενα ηεθάθαζα, 

είκαζ ημ θμβμηεπκζηυ είδμξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. 

 ημ πνχημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγμοιε ηνζηζηά ηζξ απυρεζξ πμο έπμοκ δζαηοπςεεί 

ζηδ ζπεηζηή ιε ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ αζαθζμβναθία βζα ημκ μνζζιυ ημο είδμοξ, ηδκ 

ζζημνία ημο ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημ θονζηυ, ημ αθδβδιαηζηυ ηαζ ημ δναιαηζηυ γέλνο
1
. Σμ 

οθζηυ ακηθείηαζ απυ ηδκ πνχηδ πενίμδμ πνυζθδρδξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο (α‟ ήιζζο 

ημο 19
μο

 αζχκα) χξ ηδ ζφβπνμκδ αζαθζμβναθία (20
μξ

 αζχκαξ). 

 ηυπμζ ιαξ ζημ ηεθάθαζμ αοηυ είκαζ μζ ελήξ: α) κα εκημπζζημφκ ηα ζδζαίηενα 

πνμαθήιαηα ηα μπμία εέηεζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ, απυ ηδ ζημπζά ιζαξ εζδμθμβζηήξ 

ιεθέηδξ· α) κα ζπμθζαζημφκ, απυ εκζαία πνμμπηζηή, μζ πμζηίθεξ απυρεζξ ηδξ ηνζηζηήξ, χζηε 

κα ηαηαζηεί εοπενήξ δ αλζμπμίδζδ ζημζπείςκ ηδξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ εζδμθμβζηήξ πνυηαζδξ 

ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ· β) κα ζημζπεζμεεηδεεί ιζα πνχηδ ιμνθή ζζημνίαξ ηδξ πνυζθδρδξ 

ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, ηαεχξ αοηή δ ζζημνία ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδκ ζδζμηοπία ημο 

ςξ θμβμηεπκζημφ είδμοξ. 

 ημ ίδζμ ηεθάθαζμ δζαηοπχκεηαζ δ πνυηαζή ιαξ βζα ηδκ ζζημνζηή πνμέθεοζδ ημο 

είδμοξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. Tμ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια έπεζ ηεκηνζηή ζδιαζία, 

ηαεχξ ιία απυ ηζξ πθέμκ δζαδεδμιέκεξ, ηαζ ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ υπζ έβηονεξ, ανπέξ ηδξ 

ζπεηζηήξ ιε ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ηνζηζηήξ είκαζ υηζ ημ είδμξ απμηεθεί επζκυδζδ ηςκ 

Άββθςκ αζηηςνζακχκ πμζδηχκ R. Browning ηαζ A. Tenysson. 

 Tμ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ πνμηάζζεηαζ ζηδκ ενβαζία, βζα ημοξ ελήξ θυβμοξ: α) 

ζημζπεζμεεηεί ιζα πενζεηηζηή εζηυκα βζα ημ πεδίμ ιεθέηδξ ημο είδμοξ· α) ακαδεζηκφεζ ηδκ 

ζζημνζηή, ενιδκεοηζηή ηαζ εζδμθμβζηή δζάζηαζδ ηςκ γδηδιάηςκ πμο άπημκηαζ ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, αζηζμθμβχκηαξ, απυ ιεεμδμθμβζηή άπμρδ, ηδ ζοκδοαζηζηή 

(ζζημνζηή, εζδμθμβζηή ηαζ ενιδκεοηζηή) πνμζέββζζδ αοηχκ ηςκ γδηδιάηςκ· β) ηεηιδνζχκεζ 

ηδκ ακάβηδ εκυξ ζοβηνζημθμβζημφ μνίγμκηα ιεθέηδξ ημο είδμοξ· ηαζ δ) ζοζπεηίγεζ ηζξ 

                                                 
1
. Tα γέλε (genres), μοζζαζηζηά δ ηνζάδα επζηυ/ θονζηυ/ δναιαηζηυ, απμηεθμφκ ηαλζκμιζηέξ μιάδεξ 

θμβμηεπκζημφ παναηηήνα, εονφηενεξ απυ ηα είδε (espèces poétiques) ηαζ ζφιθςκα ιε ιζα παναδμζζαηή 

ακηίθδρδ, εββνάθμοκ ημ ζφκμθμ ηςκ θμβμηεπκζηχκ εζδχκ ζημ εζςηενζηυ ημοξ. πςξ δείπκεζ μ G. Genette 

(Eηζαγσγή ζην αξρηθείκελν, ιεη. Mήκα Παηενάηδ- Γανεθή, Aεήκα, Eζηία, 2001 (α‟ βαθθ. έηδ. 1979), 84- 88) 

οπμηίεεηαζ υηζ δζαεέημοκ θοζζηή εειεθίςζδ ηαζ πανμοζζάγμκηαζ ζοπκά απυ ηδκ ηνζηζηή, ημοθάπζζημκ απυ 

ημκ νμιακηζζιυ ηαζ ελήξ, ςξ «θοζζηέξ ιμνθέξ», ςξ «εειεθζχδεζξ ζηάζεζξ» η.θ.π. Eπζπθέμκ, ημ ζφζηδια 

βεκχκ ειπενζέπεζ ιία δζάζηαζδ ζζημνζηήξ δζαδμπήξ (π.π. ημ έπμξ ςξ βέκμξ πνμβεκέζηενμ ηςκ άθθςκ· αθ.: 

υ.π., 55- 61) ηαζ ιία ζενανπζηή δζάζηαζδ (π.π. ημ δναιαηζηυ βέκμξ ςξ βέκμξ αζζεδηζηά ακχηενμ ηςκ άθθςκ· 

αθ.:, υ.π., 55- 61). Ώκηί ημο υνμο γέλνο επζθέλαιε ημκ ζζημνζηά ηαζ αζζεδηζηά μοδέηενμ υνμ θαηεγνξία. 

Καιία ηαηδβμνία ζημ πθαίζζμ ημο ζοζηήιαημξ ηαηδβμνίςκ πμο πνμηείκμοιε δεκ έπεζ ζζημνζηή ή αζζεδηζηή 

πνμηεναζυηδηα έκακηζ ηςκ άθθςκ. Σμ ζφζηδια ηαηδβμνζχκ δεκ εββνάθεζ ζημ πθαίζζυ ημο ημ ζφκμθμ ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ εζδχκ (βζα ημ πμζα είδδ πενζθαιαάκεζ αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B2) μφηε απμηθεζζηζηχξ 

θμβμηεπκζηά είδδ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B2). 
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οπάνπμοζεξ αζαθζμβναθζηά ακηζθήρεζξ βζα ημ είδμξ ιε ηδ ααζζηή ιεεμδμθμβζηή ιαξ 

επζθμβή, κα οζμεεηήζμοιε ηδκ επζημζκςκζαηή εεχνδζδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. 

 ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ακαπηφζζμκηαζ μζ ανπέξ πμο μνβακχκμοκ ημ ηαλζκμιζηυ ιαξ 

ζφζηδια. Tμ ηαλζκμιζηυ ζφζηδια πενζθαιαάκεζ δφμ επίπεδα: έκα βεκζηυηενμ, ηςκ 

ηαηδβμνζχκ ηαζ έκα εζδζηυηενμ, ηςκ εζδχκ. Σνεζξ πανάιεηνμζ, επζημζκςκζαημφ παναηηήνα, 

ηαηανηίγμοκ ημ ζφζηδια ηαηδβμνζχκ. 

 Oζ πανάιεηνμζ αοηέξ είκαζ μζ ελήξ: α) ημ πνηφλ ημο οπμηεζιέκμο (ή ηςκ 

οπμηεζιέκςκ) ηδξ εηθμνάξ, ημ μπμίμ θεζημονβεί ςξ ηαλζκμιζηυ ηνζηήνζμ, αάζεζ ηδξ 

ακηίεεζδξ πνμζδζμνζζιέκμ- απνμζδζυνζζημ πμζυκ· α) δ αληηιεπηηθή ζέζε- ζπγθξφηεζε ημο 

οπμηεζιέκμο (ή ηςκ οπμηεζιέκςκ) ηδξ εηθμνάξ, δ μπμία θεζημονβεί ςξ ηαλζκμιζηυ 

ηνζηήνζμ, αάζεζ ηδξ ακηίεεζδξ αθθμημπζηή- ελςημπζηή ακηζθδπηζηή εέζδ· β) δ ζχλζεζε ηδξ 

εηθμνάξ, πμο θεζημονβεί ςξ ηαλζκμιζηυ ηνζηήνζμ, αάζεζ ηδξ ακηίεεζδξ ιμκμθμβζηή- 

δζαθμβζηή ζφκεεζδ. 

 ηυπμξ ημο πνχημο ηαλζκμιζημφ επζπέδμο είκαζ κα μνζζηεί, δζά ιέζμο παναιέηνςκ 

επζημζκςκζαημφ παναηηήνα, δ κνλνδξακαηηθή θαηεγνξία, ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ 

εββνάθεηαζ ημ είδμξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. Παναθθήθα, ιεθεηάιε ιε 

παναδεζβιαηζηέξ εθανιμβέξ ζηδκ πμίδζδ, ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ αλζμπμζμφκηαζ μζ 

ηνεζξ πανάιεηνμζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ κνλνπξννπηηθήο επζημζκςκζαηήξ ινγηθήο. Δ 

ιμκμπνμμπηζηή θμβζηή είκαζ εηείκδ δ μπμία μνίγεζ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ζημ δεφηενμ, 

εζδμθμβζηυ πθέμκ, επίπεδμ ηαλζκυιδζδξ. 

 Tμ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ, ζημ μπμίμ ζοζηδιαημπμζείηαζ ιζα εεςνία ηδξ 

ιμκμδναιαηζηήξ πμίδζδξ, δδθαδή ημ ηαηδβμνζαηυ πθαίζζμ βζα ημκ μνζζιυ ημο είδμοξ ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, οπάνπεζ ηαζ πνμδβείηαζ ημο ηεθαθαίμο πμο αθμνά ελεζδζηεοιέκα 

ζημ είδμξ, βζα ημοξ ελήξ θυβμοξ: α) επζηνέπεζ κα απμθφβμοιε ηδ δζαδεδμιέκδ ζηδ 

αζαθζμβναθία πναηηζηή ακηζιεηχπζζδξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ζε έκα ελίζμο ορδθυ 

επίπεδμ αθαίνεζδξ ιε ημκ αθδβδιαηζηυ ή ημκ δναιαηζηυ ηνυπμ εηθμνάξ ημο θυβμο
2
 (ςξ, 

δδθαδή, κα απμηεθμφζε ηνυπμ ηαζ υπζ είδμξ) ηαζ α) απμηεθεί ηδ ιεεμδμθμβζηή αάζδ βζα ηδ 

δζαθμνμπμίδζδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο απυ πμζήιαηα πμο, απυ ηδκ άπμρδ ηςκ 

                                                 
2
. Δ έκκμζα ημο ηνυπμο εηθμνάξ ημο θυβμο ειθακίγεηαζ ήδδ ζημκ Πθάηςκα ηαζ ημκ Aνζζημηέθδ. O 

Aνζζημηέθδξ (Aνζζημηέθμοξ. Πεξί Πνηεηηθήο, ιεη. . Mεκάνδμξ, εζζ.- ηείι.- ενι. I. οημοηνήξ, Aεήκα, 

Bζαθζμπςθείμ ηδξ Eζηίαξ, [π.π], 1448a: 1, 20) δζαηοπχκεζ ημ ηνζηήνζμ ημο ηνυπμο εηθμνάξ ςξ ελήξ: «Αδθαδή 

δφκαηαζ ηακείξ κα ιζιήηαζ δζα ηςκ αοηχκ ιέζςκ ηαζ ηα αοηά πνάβιαηα άθθμηε ιεκ δζδβμφιεκμξ- ή 

οπμηνζκυιεκμξ, υπςξ ηάικεζ μ ιδνμξ, ή ςξ κα είκαζ (πάκημηε) μ αοηυξ πςνίξ κα ιεηααάθθεηαζ- άθθμηε δε 

ιζιμφιεκμζ υθμοξ ςξ πνάηημκηαξ ηαζ εκενβμφκηαξ». O Πθάηςκαξ (Πθάηςκ, Πνιηηεία (ή πεξί δηθαίνπ), ηυι 2, 

εζζ. - ιεη.- ζπυθ. θζθ. μιάδα Kάηημο, ζεζν. «Oζ Έθθδκεξ» 67, Aεήκα, Kάηημξ, 1992, 394 b-c, 53) ημ εέηεζ ςξ 

ελήξ: «δ πμίδζδ ηαζ δ ιοεμθμβία ή βίκμκηαζ ελμθμηθήνμο ιε ιίιδζδ, υπςξ αηνζαχξ εζφ θεξ, ζακ ηδκ 

ηναβςδία ηαζ ηδκ ηςιςδία, ή ιε δζήβδζδ ημο ίδζμο ημο πμζδηή· πμο εα ιπμνμφζεξ κα ηδ ζοκακηήζεζξ ζε 

δζεονάιαμοξ ηονίςξ. Ώοηή πμο πνδζζιμπμζεί ηαζ ηζξ δφμ παναπάκς ιμνθέξ ανίζηεηαζ ζηδκ επζηή πμίδζδ, 

ηαεχξ ηαζ ζε πμθθά άθθα είδδ». 
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παναιέηνςκ μζ μπμίεξ μνίγμοκ ηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία, ιμζάγμοκ, αθθά δεκ είκαζ, 

δναιαηζημί ιμκυθμβμζ· δδθαδή, πμζήιαηα πμο επίζδξ ακήημοκ ζηδ ιμκμδναιαηζηή 

ηαηδβμνία, αθθά εββνάθμκηαζ ζε δζαθμνεηζηά είδδ ηδξ. 

 Δ εειεθίςζδ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ πνυζθμνδ 

αάζδ βζα δζαθμνεηζηέξ απυ ηδ δζηή ιαξ πνμζεββίζεζξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο (ηαζ, 

αεααίςξ, ηςκ οπυθμζπςκ ιμκμδναιαηζηχκ εζδχκ). Πανάθθδθα, δ εειεθίςζδ ηςκ άθθςκ 

ηαηδβμνζχκ, πένακ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ, είκαζ δοκαηυκ κα ελοπδνεηήζεζ ηδ ιεθέηδ 

ηεζιέκςκ ηαζ εζδχκ πμο εββνάθμκηαζ ζε αοηέξ, απυ επζημζκςκζαηή άπμρδ. 

 ημ ηνίημ ηεθάθαζμ ιεθεηάιε ηαζ μνίγμοιε ηέζζενα είδδ ηα μπμία εββνάθμκηαζ 

ζηδκ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία: ημκ δναιαηζηυ, ημκ εηθναζηζηυ, ημκ νδημνζηυ ηαζ ημκ 

ιεζηηυ ιμκυθμβμ. Πζ ηνεζξ, επζημζκςκζαημφ παναηηήνα, πανάιεηνμζ μζ μπμίεξ ηαηανηίγμοκ 

ηδκ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία είκαζ δοκαηυκ κα αλζμπμζδεμφκ ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ 

ζημ εηάζημηε ηείιεκμ, ιε απμηέθεζια κα πνμάβμκηαζ δζαηνζηέξ επζημζκςκζαηέξ θμβζηέξ. 

Ώοηέξ μζ θμβζηέξ δζαθμνμπμζμφκ ηα ηέζζενα ελεηαγυιεκα ιμκμδναιαηζηά είδδ. Δ θμβζηή 

ηδξ κνλνπξννπηηθφηεηαο μνίγεζ εζδμθμβζηά ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ. 

Σμ ηεθάθαζμ πενζθαιαάκεζ έθεβπμ ημο εζδμθμβζημφ ιμκηέθμο, ιε ενιδκεοηζηέξ 

πνμζεββίζεζξ ημο πμζδηζημφ οθζημφ, χζηε κα θακεί δ θεζημονβζηυηδηά ημο ζημ ααειυ πμο 

ηα πμζδηζηά ηείιεκα ιεθεηχκηαζ απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ, κέα μπηζηή. Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ 

ημο οθζημφ πμο αλζμπμζείηαζ πνμένπεηαζ απυ ιία πενίμδμ, μνζγυιεκδ απυ ημκ Aεδκασηυ 

Pμιακηζζιυ ηαζ ημκ μθςιυ ηαζ εηηεζκυιεκδ ιέπνζ ηδκ πμίδζδ ηδξ βεκζάξ ημο ‟30. ε αοηυ 

ημ ζζημνζηυ πθαίζζμ ζοβηεκηνχκεηαζ επανηέξ οθζηυ βζα ηδ ιεθέηδ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο ηαζ ηςκ άθθςκ ιμκμδναιαηζηχκ εζδχκ. Χξ πνμξ ηδ πνμκζηή αθεηδνία, 

πνεζάγεηαζ κα παναηδνήζμοιε υηζ ζοιπίπηεζ πενίπμο ιε ηδκ “έηνδλδ” ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο ζηδκ αββθζηή θμβμηεπκία, εκχ ημ ηαηαθδηηζηυ υνζμ επζθέπηδηε έηζζ χζηε κα 

πενζθαιαάκεζ ηδ βεκζά ημο ‟30. H βεκζά ημο ‟30, υπςξ δείπκεζ δ πενίπηςζδ ημο Pίηζμο ηαζ 

ημο εθένδ, ακακέςζε ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, ηονίςξ ιε ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ έηθναζδξ 

ζε έκακ “ιδ- πμζδηζηυ” ηαζ πενζζζυηενμ πνμθμνζηυ θυβμ, ιε ηδ δζεφνοκζδ ημο ιήημοξ ημο 

ζηίπμο, ιε ηδκ έιθαζδ ζε ιία επζημζκςκζαηή εειαηζηή ηαζ ιε ηδ παθάνςζδ ημο αοζηδνχξ 

έθθμβμο εζνιμφ ημο ιμκμθυβμο. 

 ημ ίδζμ ηεθάθαζμ ιεθεηάιε ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ιία ζοβηεηνζιέκδ 

πενίζηαζδ εηθμνάξ δζαθμνμπμζείηαζ ζε ηείιεκα πμο ακήημοκ ζηα ηέζζενα ιμκμδναιαηζηά 

είδδ. Tέθμξ, ελεηάγμοιε ηδ ιεηααμθή πμο επζθένμοκ ζηδ θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ, 

μνζζιέκα ηνίζζια ιμκμδναιαηζηά ένβα, υπςξ ημ The Ring and the Book ημο R. Browning 

ηαζ μζ Σθιάβνη Πνιηνξθεκέλνη ημο K. Bάνκαθδ. 
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 Σμ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ εζηζάγεηαζ, αεααίςξ, ζηδ ιεθέηδ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο. O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ μνίγεηαζ εζδμθμβζηά δζα ιέζμο ηδξ ελεζδίηεοζδξ ηδξ 

επζημζκςκζαηήξ θμβζηήξ ηδκ μπμία πνμάβεζ, ζε πμζηίθεξ εηθάκζεζξ ημο. Δ ιεθέηδ ηςκ 

άθθςκ ιμκμδναιαηζηχκ εζδχκ βίκεηαζ απυ ηδ ζημπζά ηδξ δζαθμνεηζηήξ, ςξ πνμξ ημκ 

δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, επζημζκςκζαηήξ ημοξ θμβζηήξ. Πανάθθδθα, ςζηυζμ, ζημζπεζμεεηείηαζ 

ηαζ ιζα αάζδ βζα ηοπυκ αοημηεθή ιεθθμκηζηή ιεθέηδ ημοξ. 

 Δ ηεθεοηαία εκυηδηα ημο ηεθαθαίμο, ζηδκ μπμία ελεηάγμκηαζ πμζδηζηά ένβα ηα 

μπμία δζεονφκμοκ ή ηνμπμπμζμφκ ηδκ επζημζκςκζαηή θμβζηή ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, 

θεζημονβεί ςξ πθαίζζμ, εκηυξ ημο μπμίμο είκαζ δοκαηυκ κα ιεθεηδεεί ηαζ κα απμηζιδεεί 

πθδνέζηενα δ πενίπηςζδ ηδξ Γπλαίθαο ηεο Zάθπζνο. Με αοηυ ημ ζμθςιζηυ ηείιεκμ 

αζπμθμφιαζηε ζημ ηέηανημ ηαζ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ. 

 ηυπμξ ημο ηεθαθαίμο αοημφ είκαζ κα ελεηάζμοιε ηδκ αθθδθυδναζδ ηδξ 

ιμκμπνμμπηζηήξ θμβζηήξ ιε ηδ θμβζηή ημο ζδζυηοπμο αοημφ ένβμο ηαζ κα δείλμοιε ηδ 

αανφηδηα ημο πμζδηζημφ παναδείβιαημξ ηδξ Γπλαίθαο ηεο Zάθπζνο ζημ πθαίζζμ ηδξ 

ιμκμδναιαηζηήξ πμίδζδξ. 

 Βλεηάγμκηαζ θεπημιενχξ μζ επζθμβέξ ημο Α. μθςιμφ ζε επίπεδμ ηαηδβμνζαηυ (ημ 

πμζυκ ημο ιμκμθμβζζηή, δ ακηζθδπηζηή ημο εέζδ ηαζ ζοβηνυηδζδ, δ ζφκεεζδ ημο 

ηεζιέκμο). Ώοηέξ μζ επζθμβέξ απμηέθεζακ ηδκ πνυζθμνδ αάζδ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ εκυξ 

ένβμο ημ μπμίμ ζοκδοάγεζ ζζυηζια ηδκ επζημζκςκζαηή θμβζηή ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο 

ιε άθθεξ επζημζκςκζαηέξ θμβζηέξ, θαζκμιεκζηχξ αζφιααηεξ ιεηαλφ ημοξ. 

 ημ πανάνηδια ηδξ ενβαζίαξ οπάνπεζ (ακμζπηυξ ζε ιεθθμκηζηέξ πνμζεήηεξ) 

ηαηάθμβμξ ιμκμδναιαηζηχκ πμζδιάηςκ. Πενζθαιαάκεζ υκμια πμζδηή, ηίηθμ ηεζιέκμο ηαζ 

εζδμθμβζηυ παναηηδνζζιυ ημο (δεηηζηυ ηνμπμπμίδζδξ απυ ηοπυκ δζαθμνεηζηή ενιδκεοηζηή 

πνμζέββζζδ). Xνμκμθμβζηά ηαθφπηεζ ηδκ πενίμδμ απυ ημκ Aεδκασηυ Pμιακηζζιυ ηαζ ημκ 

μθςιυ ιέπνζ ηδκ πμίδζδ ηδξ βεκζάξ ημο ‟30. ημκ πίκαηα δεκ ηαηαθμβμβναθμφκηαζ 

ηείιεκα ηα μπμία δεκ ειπίπημοκ ζε αοηυ ημ ζζημνζηυ πθαίζζμ, αηυιδ ηαζ ακ ακαθένμκηαζ ή 

ζπμθζάγμκηαζ ζημ ηφνζμ ιένμξ ηδξ ιεθέηδξ. O ηαηάθμβμξ ηαηανηίζηδηε ιε αθθααδηζηή 

ζεζνά ηςκ μκμιάηςκ ηςκ πμζδηχκ. 

 ηδ αάζδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο είκαζ δοκαηυκ κα ακηζιεηςπζζημφκ απυ 

ενιδκεοηζηή ζημπζά ιείγμκα ένβα ηδξ εθθδκζηήξ πμίδζδξ (υπςξ δ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο 

ηαζ άθθα πμζήιαηα ημο Α. μθςιμφ, δ «Φμζκζηζά» ημο K. Παθαιά, μζ Σθιάβνη 

Πνιηνξθεκέλνη ημο Bάνκαθδ, ιεβάθμ ιένμξ ηςκ πμζδιάηςκ ημο K. Π. Κααάθδ, δ Tέηαξηε 

Δηάζηαζε ημο Pίηζμο ηαζ πμθθά άθθα πμζήιαηά ημο). Aοηυ αθεκυξ ελοπδνεηεί ηδκ 

ενιδκεία ηςκ ένβςκ ηαεεαοηχκ ηαζ αθεηένμο ακαζνεί μνζζιέκεξ πνμηαηαθήρεζξ βζα ημ 

ίδζμ ημ είδμξ, υπςξ αοηή πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ άπμρδ ημο A. Sinfield, ζδιακηζημφ 
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ιεθεηδηή ημο είδμοξ:  «[μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ] οθίζηαηαζ έκακ ζπεηζηυ πενζμνζζιυ: 

θαίκεηαζ κα θεζημονβεί ιε ηαθφηενα απμηεθέζιαηα ζηδ ζφκημιδ αζκζέηα, ηαζ αοηυ ίζςξ 

ημκ απμηθείεζ απυ ορδθυηενα θμβμηεπκζηά εέιαηα ηαζ ημκ ηναηά ςξ ιζα, εκ ηέθεζ, ήζζμκα 

θμβμηεπκζηή ιμνθή. Ώοηυ κμιίγς υηζ ζζπφεζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ, αθθά ανηεημί πμζδηέξ 

επζπείνδζακ κα ημκ δζεονφκμοκ»
3
. 

 Δ ενβαζία ιαξ ζηδνίγεηαζ ζε ιζα θμβζηή ζοκδοαζιμφ εεςνίαξ, ζζημνίαξ ηαζ 

ηνζηζηήξ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Σμ εεςνδηζηυ ιμκηέθμ βζα ηδκ ηςδζημπμίδζδ ηαζ ηδ ιεθέηδ ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο (ηαζ ηςκ άθθςκ ιμκμδναιαηζηχκ εζδχκ) εθέβπεηαζ δζα ιέζμο 

παναδεζβιαηζηχκ ημο εθανιμβχκ ζημ πεδίμ ημο θμβμηεπκζημφ οθζημφ. Πανάθθδθα, ημ 

οθζηυ αοηυ ακηζιεηςπίγεηαζ ιε επίβκςζδ ηδξ ζζημνζηυηδηάξ ημο. 

 Σμ βεβμκυξ υηζ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ενβαζίαξ ιαξ είκαζ έκα θμβμηεπκζηυ είδμξ (ηαζ 

ιάθζζηα είδμξ πμο εεςνείηαζ υηζ έπεζ ηδκ πνμέθεοζή ημο ζηδκ αββθζηή θμβμηεπκία) 

επέααθε ηδκ πναβιάηεοζή ημο απυ ιία ζοβηνζημθμβζηή πνμμπηζηή. O ζοβηνζημθμβζηυξ 

μνίγμκηαξ ηδξ ενβαζίαξ πνμαθέπεζ αθεκυξ ηδ ζοκελέηαζδ ηεζιέκςκ απυ ηδκ αββθζηή ηαζ 

ηδκ εθθδκζηή θμβμηεπκία ηαζ αθεηένμο ηδ ζοκελέηαζδ παθαζυηενςκ (απυ ηδκ εθθδκζζηζηή 

πενίμδμ) ηαζ ζφβπνμκςκ ηεζιέκςκ, ηα μπμία είκαζ δοκαηυκ κα εββναθμφκ ζημ είδμξ ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. 

 ηδκ ενβαζία ιαξ αλζμπμζήεδηε δ επζημζκςκζαηή δζάζηαζδ ηςκ ηεζιέκςκ, ζε 

ηαηδβμνζαηά ηαζ εζδμθμβζηά ζοιθναγυιεκα. Ώοηή δ δζάζηαζδ μδήβδζε ζε έκα ζφζηδια 

ηαηδβμνζχκ, απυ ηζξ μπμίεξ ηεκηνζηήξ ζδιαζίαξ, βζα ημ ακηζηείιεκυ ιαξ, είκαζ δ 

ιμκμδναιαηζηή. ημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ, ιέζς ιζαξ ελεζδίηεοζδξ απυ ηδκ 

άπμρδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ θμβζηήξ, μνίγεηαζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ (ηαεχξ ηαζ ηα άθθα 

ιμκμδναιαηζηά είδδ). 

 H επζημζκςκζαηή πνμζέββζζή ιαξ, ακηθχκηαξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ 

ημ ένβμ ημο M. Bakhtin, ηαζ δεδμιέκμο υηζ μ Bakhtin επζηεκηνχεδηε ζηδ ιεθέηδ ημο 

ιοεζζημνήιαημξ, απμηεθεί επζπθέμκ έκα δείβια ηδξ δοκαηυηδηαξ αλζμπμίδζδξ ημο ένβμο 

ημο ζημ πεδίμ ηδξ πμίδζδξ, απυ ιζα πνμμπηζηή ζοκδοαζιμφ ζζημνίαξ, ενιδκείαξ ηαζ 

εεςνίαξ. 

                                                 
3
. Al. Sinfield, Dramatic Monologue, ζεζν. Critical Idiom 36, Λμκδίκμ, Methuen & Co. Ltd, 1977, 35. ε 

αβηφθεξ, ζηα παναεέιαηα, ανίζημκηαζ δζηέξ ιμο πνμζεήηεξ ή δζεοηνζκήζεζξ. Οζ πθαβζμβναθήζεζξ ηαζ μζ 

οπμβναιιίζεζξ ζηα παναεέιαηα, δζηέξ ιμο, εηηυξ ακ δδθχκεηαζ δζαθμνεηζηά. Tα ακςθενή εζζαβςβζηά 

οπμηαεζζημφκ ηα ηαηςθενή ζηα παναεέιαηα. Tα απμζζςπδηζηά εκηυξ αβηοθχκ δδθχκμοκ πανάθεζρδ 

ηεζιέκμο. 
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 ε πνυζθαηδ αζαθζμηνζηζηή ημο Γ. Mπθάκα, πμζδηή πμο δζαηνίκεηαζ βζα ηδκ 

αλζμπμίδζδ ημο είδμοξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο
4
, δζααάγμοιε: «O πμζδηζηυξ ιμκυθμβμξ, 

ακ ελαζνέζεζ ηακείξ ηα ένβα ημο Γζάκκδ Pίηζμο πμο ενςημηνμπμφκ ιε ημ εέαηνμ ηαζ 

παίνκμοκ δζηαζμθμβδιέκεξ εθεοεενίεξ ζημ ιήημξ ηδξ αθήβδζδξ, είκαζ είδμξ ζπεδυκ 

άβκςζημ ζηδκ Eθθάδα. Γζ‟ αοηυ ηάεε πμζδηήξ πμο απμθαζίγεζ κα αζπμθδεεί, παηάεζ ζημ 

ηεκυ»
5
. Πνμηεζιέκμο, θμζπυκ, βζα ηδ ιμκμδναιαηζηή πμίδζδ, είκαζ δοκαηυκ κα βίκεζ θυβμξ 

βζα ιζα “αεέαηδ πανάδμζδ”. Yπάνπεζ, δδθαδή, έκα “αεέαημ” ζηδ ζοκμπή ημο πμζδηζηυ 

οθζηυ, ημ μπμίμ εκ δοκάιεζ ζοκζζηά αοηή ηδκ πανάδμζδ ηαζ, παναθθήθςξ, ζφβπνμκμζ 

πμζδηέξ δδιζμονβμφκ ζημ πεδίμ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ πμίδζδξ, ηαζ εζδζηυηενα ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, ακαγδηχκηαξ αοηή ηδκ πανάδμζδ. 

  

                                                 
4
. ΐθ. π.π. Η απάληεζή ηνπ, Aεήκα, Nεθέθδ, 2000 (ζοθθμβή δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ, ιε ηδκ ελαίνεζδ ημο 

πμζήιαημξ «Ααίιμκαξ»). ΐθ. αηυιδ ηδκ πμζδηζηή ζφκεεζδ Eπεηζφδην. Έλα πνιηηηθφ πνίεκα (Aεήκα, Nεθέθδ, 

2002), δ μπμία ζοβηνμηείηαζ ζηδ αάζδ δζαδμπζηχκ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ. 
5
. Γ. Μπθάκαξ, «Mέηνζεξ ζηζβιέξ εκυξ αλζυθμβμο πμζδηή. Αζμκφζδξ Mεκίδδξ, O Nεξφκπινο, Aεήκα, 

Πανμοζία, 1999», Πνίεζε 16 (Φεζκ.- Xεζι. 2000), 260- 261· ημ πανάεεια: 261. 
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KEΦAΛAIO ΠPΧTO: H ΠPOΛHΦH TOY ΑPAMATIKOY MONOΛOΓOY. 
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A1. Tα βαζηθά δεηνύκελα: νξηζκόο, ηζηνξία, ηαμηλόκεζε. 

 Έκα ιένμξ ηδξ ζπεηζηήξ ιε ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ηνζηζηήξ εεςνεί ημ εκ θυβς 

πμζδηζηυ είδμξ επζκυδζδ ηςκ Άββθςκ αζηηςνζακχκ πμζδηχκ, Robert Browning ηαζ Alfred 

Tennyson. O Browning ελέδςζε ημ 1836 ημοξ πνχημοξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ ημο, 

δδθαδή ηα πμζήιαηα «Porphyria‟s Lover»
6
 ηαζ «Johannes Agricola in Meditation» (The 

Poems, ηυι. Ώ‟, 378- 380) ηαζ μ Tennyson ελέδςζε ημκ πνχημ ημο δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, 

ημ πμίδια «St. Simeon Stylites»
7
, ημ 1842. 

 O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ ηονζανπεί ζηδ αζηηςνζακή πμίδζδ, απυ ημ 1840 ηαζ ζδίςξ 

ιεηά ημ 1855. Συηε ελάθθμο μδ ηνζηζηή ανπίγεζ κα αζπμθείηαζ ζοζηδιαηζηυηενα ιε αοηυ ημ 

είδμξ ηαζ κα ειααεφκεζ ζηζξ ζδζαζηενυηδηέξ ημο, υπςξ δείπκεζ μ E. Faas
8
. Σμ εζδμθμβζηυ 

υκμια δξακαηηθφο κνλφινγνο είκαζ πζμ πνυζθαημ απυ ηδκ ειθάκζζδ ηεζιέκςκ πμο 

ακήημοκ ζημ είδμξ
9
 ηαζ, πάκηςξ, ηδκ επμπή πμο μ Browning ηαζ μ Tennyson ελέδζδακ ημοξ 

πνχημοξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ ημοξ, μ υνμξ δεκ οπήνπε. Υνδζζιμπμζήεδηε απυ ηδκ 

ηνζηζηή, πενί ηα ηέθδ ημο 19
μο

 αζχκα ηαζ ηαεζενχεδηε ζηζξ ανπέξ ημο 20
μφ10

. 

 O R. Langbaum, ημ 1957, οπμζηήνζγε υηζ μ ζπεηζηυξ ιε ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ 

πνμαθδιαηζζιυξ ανζζηυηακ ζε αδζέλμδμ, πμο ημ απέδζδε ζημ υηζ δ ηνζηζηή, ηαηά ηδκ 

εηηίιδζή ημο, πενζμνζγυηακ κα ηαλζκμιεί ηφπμοξ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ ηαζ κα ημοξ 

                                                 
6
. R. Browning, The Poems, ηυι. A‟, έηδ. J. Pettigrew, ζοιπθ. Th. J. Collins, New Haven- Λμκδίκμ, Penguin 

Books, 1981, 380. ημ ελήξ, μζ παναπμιπέξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ έηδμζδ εα εκηάζζμκηαζ ζημ ηονίςξ ηείιεκμ, 

ιε έκδεζλδ ηυιμο ηαζ ζεθίδαξ. Λίβμ κςνίηενα απυ ημοξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ ημο Browning, ανπίγεζ δ 

ζφκεεζδ ημο «Kνδηζημφ» (1833-34). Γζα ημκ ζοζπεηζζιυ, αθ.: Γ. Π. αααίδδξ, «Αφμ αθακή πνμαθήιαηα 

δμιήξ ημο “Kνδηζημφ”» [= O Eξαληζηήο 11 (1974)]: Tξάπεδα πλεπκαηηθή (1963- 1993), Aεήκα, Πμνεία, 

1994, 54-66. 
7
. Al. Tennyson, The Poems, έηδ. Chr. Ricks, Λμκδίκμ, Longmans, 1969, 80- 83. 

8
. Kαηάθμβμ αζηηςνζακχκ πμζδηνζχκ, πμο έβναρακ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ πενζθαιαάκεζ δ Cynthia 

Scheinberg ζημ άνενμ ηδξ «Recasting “sympathy and judgement”: Amy Levy, Women Poets, and the 

Victorian Dramatic Monologue» (Victorian Poetry  35 (Kαθ. 1997), ακάιεζα ζηζξ μπμίεξ μζ Felicia Hemans, 

Charlotte Brontë, Christina Rossetti, Mary A. Robinson, Adelaide Proctor, Augusta Webster, Mathilde Blind 

ηαζ Amy Levy. Καηάθμβμξ πμζδηχκ ηαζ πμζδηνζχκ πμο έβναρακ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ πενζθαιαάκεηαζ 

ζημ αίαθζμ ημο Ek. Faas Retreat into the Mind. Victorian Poetry and the Rise of Psychiatry (Princeton- New 

Jersey, Princeton University Press, 1988), ακάιεζα ζημοξ μπμίμοξ μζ W. Morris, G. Meredith, A. H. Clough, 

D.G. Rossetti, Al. Ch. Swinburne, R. Kipling, Th. Hardy. Γζα έκακ πνήζζιμ ηαηάθμβμ ιε πμζήιαηα δζζυκςκ 

αζηηςνζακχκ πμζδηχκ, πμο έβναρακ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ, αθ.: Ek. Faas Retreat...,  υ.π., 210- 215. 
9
. ε αοηυ ημ ζδιείμ, πνέπεζ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ, υπςξ οπμζηδνίγμοιε, ηείιεκα ηα μπμία εα ιπμνμφζακ κα 

εκηαπεμφκ ζημ είδμξ εκημπίγμκηαζ ήδδ ηαηά ημοξ εθθδκζζηζημφξ πνυκμοξ. ΐθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα A3- β. 
10

. Δ ένεοκα δεκ έπεζ ηαηαθήλεζ ιε αεααζυηδηα απυ πμζμκ ηαζ πυηε πνςημπνδζζιμπμζήεδηε μ υνμξ 

δξακαηηθφο κνλφινγνο. O Ek. Faas (Retreat..., υ.π., 145) πζεακμθμβεί υηζ πνχηδ θμνά απακηά ημ 1857, ςξ 

ηίηθμξ εκυηδηαξ (: «Dramatic Monologues») πμζδηζηήξ ζοθθμβήξ, ιε ημκ βεκζηυ ηίηθμ Songs of the Cavaliers 

and Roundheads, Jacobite Ballads etc. ημο G. Thornbury. Δ εκυηδηα πενζθαιαάκεζ δναιαηζημφξ 

ιμκμθυβμοξ, βναιιέκμοξ οπυ ηδκ επίδναζδ ηδξ ζοθθμβήξ Men and Women ημο R. Browning. πςξ 

επζζδιαίκεζ μ A. D. Culler («Monodrama and the Dramatic Monologue», Publications of the Modern 

Language Association of America 90 (1975), 366- 385), ημ εζδμθμβζηυ υκμια πνδζζιμπμζμφκηακ ζπμναδζηά 

απυ ηδκ ηνζηζηή, αθθά ημ επέααθε, ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ, μ Al. Tennyson (υ.π., 366). Σμ 1897 μ υνμξ πενκά ζε 

ένβμ ακαθμνάξ, ζημ Handbook of English Literature ημο Austin Dobson. Βφθμβδ, ηέθμξ, πανμοζζάγεηαζ δ 

οπυεεζδ ημο P. Honan (Browning’s Characters. A Study in Poetic Technique, [π.η.ε.], Archon Books, 1969 

(α‟ έηδ. 1961), 108) υηζ μζ υνμζ δξακαηηθφο ηαζ κνλφινγνο ζοκδοάζηδηακ ιε αθμνιή ηδκ πανμοζία ημοξ ζε 

ηίηθμοξ ένβςκ ημο Tennyson (Will Waterproof’s Lyrical Monologues, Maud; A Monodrama) ηαζ ημο 

Browning (Dramatic Lyrics, Dramatic Romances and Lyrics ηαζ Dramatis Personae). 
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δζαηνίκεζ απυ «ημ θονζηυ, ημ δναιαηζηυ ηαζ ημ αθδβδιαηζηυ είδμξ»
11

. H ηαλζκμιζηή 

δναζηδνζυηδηα ηαζ μζ απυπεζνεξ μνζζιμφ ημο είδμοξ ιε ακηζηεζιεκζηυ ηνυπμ, ιε αάζδ 

ιμνθζηά παναηηδνζζηζηά, πάκηα ηαηά ημκ Langbaum, «[έηθεζκακ] πυνηεξ εηεί πμο εα 

έπνεπε κα ηζξ ακμίβμοκ»
12

. 

 H ηαηάζηαζδ αζαθζμβναθζηά έπεζ ζαθχξ δζαθμνμπμζδεεί απυ ηδ δεηαεηία ημο 

‟50
13

, ηαεχξ οπάνπμοκ πθέμκ ανηεηέξ ιεθέηεξ βζα ημ είδμξ, αθθά ηαζ βζα ηδ εέζδ ημο ζημ 

ένβμ δζαθυνςκ πμζδηχκ, μζ μπμίεξ εέημοκ εκδζαθένμκηα γδηήιαηα βζα ημκ δναιαηζηυ 

ιμκυθμβμ εζδζηά, ηαζ βζα ηδκ εζδμθμβζηή εεςνία βεκζηυηενα. ε αοηή ηδκ αθθαβή, πένα 

απυ ηδ ζοιαμθή βεκζηυηενςκ παναβυκηςκ, υπςξ ημ ακακεςιέκμ εκδζαθένμκ βζα ημ γήηδια 

ηςκ θμβμηεπκζηχκ εζδχκ, ζοκέααθε δ ιεθέηδ- ζηαειυξ ημο ίδζμο ημο R. Langbaum, δ 

μπμία θεζημφνβδζε ςξ έκαοζια βζα ενιδκεοηζηυηενεξ πνμζεββίζεζξ ημο είδμοξ. 

 Χζηυζμ, ημ αολδιέκμ εκδζαθένμκ ηδξ ηνζηζηήξ βζα ημοξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ 

δεκ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ εβηαηάθεζρδ ηδξ ηαλζκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηδξ πνμζπάεεζαξ 

μνζζιμφ ημο ιε ακηζηεζιεκζηυ ηνυπμ. Ώκηίεεηα, εθάπζζηεξ είκαζ μζ ιεθέηεξ πμο δεκ 

επζπεζνμφκ κα ημ μνίζμοκ, κα δζενεοκήζμοκ ηδκ πνμέθεοζή ημο ηαζ κα ακαθφζμοκ ηδ 

ζπέζδ ημο ιε ζοκαθή είδδ. Ώοηά ηα γδηήιαηα, πνμηεζιέκμο βζα ημ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, 

απμηεθμφζακ ηαζ απμηεθμφκ πνυηθδζδ βζα ηδκ ηνζηζηή. H Adena Rosmarin ζοκμρίγεζ ημ 

εέια ιε παναηηδνζζηζηυ ηνυπμ: «O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ [είκαζ] ημ είδμξ ημο μπμίμο δ 

ενιδκεοηζηή ζζημνία, πενζζζυηενμ ίζςξ ηαζ απυ εηείκδ ημο ιοεζζημνήιαημξ, 

παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ειιμκή ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ εζδμθμβζηήξ ημο ηαοηυηδηαξ»
14

. 

 Kμζκυξ ηυπμξ ηδξ ηνζηζηήξ βζα ημ πμζδηζηυ είδμξ ηςκ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ, ηαζ 

ιε εζνςκζηυ ηνυπμ έκα απυ ηα εθάπζζηα ζδιεία ζοκαίκεζδξ πάκς ζημ εέια, είκαζ δ 

δζαπίζηςζδ υηζ οπάνπεζ έκημκδ δζαθςκία ζπεηζηά ιε ημκ μνζζιυ ημο, ηδκ πνμέθεοζή ημο 

ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ιε εεςνμφιεκα ςξ ζοκαθή είδδ· βζα γδηήιαηα, δδθαδή, πνςηανπζηήξ 

                                                 
11

. R. Langbaum, The Poetry of Experience: The Dramatic Monologue in Modern Literary Tradition, ζηάβμ, 

The University of Chicago Press, 1985 (α‟ έηδ. 1957), 75. 
12

. .π., 75. Bθ. αηυιδ ηδκ παναηήνδζδ ημο P. Honan, δζαηοπςιέκδ θίβα πνυκζα ανβυηενα (Browning’s 

Characters..., υ.π., 104), πμο οπμδδθχκεζ υηζ δ εκηφπςζδ πενί αδζελυδμο, ακ υπζ ηαζ δ ενιδκεία αοημφ ηδκ 

μπμία πνυηεζκε μ Langbaum, ήηακ δζαδεδμιέκδ: «Αεκ είκαζ ηαευθμο αζοκήεζζημ, παναημθμοεχκηαξ ηακείξ 

ηδκ ηνζηζηή ημο 20
μφ

 αζχκα βζα ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, κα ακηζιεηςπίγεζ έκακ μνζζιέκμ απμθμβδηζηυ ηυκμ 

ή ηάπμζα δοζθμνία, ζοπκά ιε ηδ δζηαζμθμβία υηζ εθάπζζηα αλζυθμβα έπμοκ βναθηεί βζα ημ δναιαηζηυ 

ιμκυθμβμ». H Ina Beth Sessions («The Dramatic Monologue», PMLA LXII (1947), 503-516) απμδίδεζ ηδ 

ζπεηζηή παναιέθδζδ ημο είδμοξ ζημ υηζ «θαίκεηαζ κα είκαζ μζηεία ιμνθή ηαζ εφημθα ηαηακμδηή, θυβς ημο 

υηζ έπεζ πνμζμζηεζςεεί ζεζνά παναηηδνζζηζηχκ απυ ζοκαθείξ ηφπμοξ» (υ.π., 503), υπςξ ημ θονζηυ πμίδια, δ 

επζζημθή, μ ηαηά ιυκαξ θυβμξ (soliloquy), μ ιμκυθμβμξ per se ηαζ ημ δνάια. 
13

. H Elisabeth A. Howe (Stages of Self: The Dramatic Monologues of Laforgue, Valery and Mallarmé, 

Athens-Ohio, Ohio University Press, 1990, ix) παναηδνεί υηζ «ηα ηεθεοηαία πνυκζα, δ ηνζηζηή έπεζ πνμζέλεζ 

ανηεηά ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ςξ είδμξ, ιε παναδείβιαηα πμο ακηθμφκηαζ απυ ημ ένβμ δζαθυνςκ άββθςκ 

ηαζ αιενζηακχκ πμζδηχκ». 
14

. Adena Rosmarin, The Power of Genre, Minneapolis, University of Minnnesota Press, 1985, ix. Bθ. 

αηυιδ: υ.π.,  52. 
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ζδιαζίαξ υπζ ιυκμ βζα ημ είδμξ ηςκ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ, αθθά βζα ηάεε θμβμηεπκζηυ 

είδμξ. 

 Καηά ηδκ άπμρή ιαξ, μ μνζζιυξ ημο είδμοξ ζοκεπίγεζ κα είκαζ ενχηδια (ημο μπμίμο 

απάκηδζδ, απυ ηδ δζηή ιαξ ζημπζά, δίδεηαζ ζηδκ εκυηδηα Γ2). Ώπυ ηδ ιία πθεονά, 

οπάνπμοκ μνζζιμί ημο μζ μπμίμζ πενζμνίγμκηαζ ζημκ εκημπζζιυ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο, 

απυ ηδκ άπμρδ ημο επηθνηλσληαθνχ ημο πθαζζίμο
15

. οβηεηνζιέκα, ζε ηέημζμοξ μνζζιμφξ 

πνμαθέπεηαζ υηζ ζε έκακ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ημκ θυβμ έπεζ απμηθεζζηζηά έκαξ 

παναηηήναξ, μ κνλνινγηζηήο, μ μπμίμξ, υπςξ οπμδεζηκφεηαζ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ, δεκ 

είκαζ μ πμζδηήξ. Σέημζμζ μνζζιμί είκαζ αηνζαείξ, αθθά δεκ πνμζδζμνίγμοκ, ηαηά ηδκ άπμρή 

ιαξ, ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ςξ είδνο sticto sensu, ηαεχξ δεκ πενζθαιαάκμοκ ελεζδίηεοζή 

ημο ζε εειαηζηυ επίπεδμ
16

 (ή υπςξ πνμηείκεηαζ εδχ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ επηθνηλσληαθήο 

ινγηθήο ημο, αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ2). Aπυ ηδκ άθθδ πθεονά, οπάνπμοκ μνζζιμί μζ 

μπμίμζ απμαθέπμοκ αηνζαχξ ζε ιία ηέημζα ελεζδίηεοζδ ηαζ επζπεζνμφκ κα εκημπίζμοκ ηδκ 

δζαδεδμιέκδ, ημοθάπζζημκ απυ ηζξ ανπέξ ημο 20
μφ

 αζχκα, εκηφπςζδ υηζ μ δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ είκαζ έκαξ δζάθμβμξ, ζδζυηοπμξ αέααζα, είηε ζηδ ζπέζδ ακάιεζα ζημκ 

ιμκμθμβζζηή ηαζ ζημκ εββεβναιιέκμ ηεζιεκζηά απμδέηηδ ημο θυβμο είηε ζε εηείκδ 

ακάιεζα ζημκ ακαβκχζηδ ηαζ ημκ ιμκμθμβζζηή (αθ. ακαθοηζηά ζηζξ εκυηδηεξ A2- α ηαζ 

A2- β). 

 Οζ μνζζιμί πμο απμδίδμοκ ηδκ εκηφπςζδ δζαθυβμο ζηδ ζπέζδ ιμκμθμβζζηή- 

εββεβναιιέκμο ηεζιεκζηά απμδέηηδ ημο θυβμο, ςζηυζμ, απμηθείμοκ απυ ημ είδμξ ηείιεκα 

(ακάιεζα ζηα μπμία ανηεημφξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ ημο Browning ηαζ ημο Tennyson) 

πςνίξ εββεβναιιέκμ ηεζιεκζηά απμδέηηδ ηαζ ηαείζηακηαζ έηζζ ελαζνεηζηά πενζμνζζηζημί. 

Οζ μνζζιμί μζ μπμίμζ εκημπίγμοκ ηδκ εκηφπςζδ δζαθυβμο ζηδ ζπέζδ ιμκμθμβζζηή- 

ακαβκχζηδ, ιμθμκυηζ πνμζδζμνίγμοκ έκα μοζζαζηζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο είδμοξ, δδθαδή 

                                                 
15

. Δ δηαηχπσζε (énoncé) απμηεθεί ζοβηεηνζιέκδ ηαζ ιμκαδζηή οθμπμίδζδ ηδξ θξάζεο (αθδνδιέκδ 

βθςζζμθμβζηή ιμκάδα, πνδζζιμπμζήζζιδ ζε ιζα απεζνία δζαθμνεηζηχκ πενζζηάζεςκ) απυ έκα μνζζιέκμ 

μιζθμφκ οπμηείιεκμ ζε ιία πνμκμημπζηχξ πνμζδζμνζζιέκδ πενίζηαζδ. Χξ εθθνξά (énonciation) μνίγεηαζ δ, 

ζζημνζηά εκημπζζιέκδ, δζαδζηαζία οθμπμίδζδξ ηδξ θνάζδξ ζε δζαηφπςζδ. Mεθεηχκηαξ έκα ένβμ απυ ηδ 

ζημπζά ημο επζημζκςκζαημφ πθαζζίμο, θαιαάκμκηαζ οπυρδ θαζκυιεκα πμο είκαζ ζοκανηδιέκα ιε ημ βεβμκυξ 

υηζ ηάπμζμ πνυζςπμ έπεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ εηθμνάξ βζα ηάεε δζαηφπςζδ, υηζ αοηή δ δζαηφπςζδ απεοεφκεηαζ 

ζε έκα άθθμ πνυζςπμ, δζαιμνθχκεηαζ απυ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ, πμο άπημκηαζ ηδξ εέζδξ ημο 

οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ ςξ πνμξ ηα ακηζηείιεκα ημο θυβμο ημο, υηζ δ εηθμνά ηδξ είκαζ πναβιαημθμβζηά 

πνμζδζμνζζιέκδ, έπεζ ιζα μνζζιέκδ ζηυπεοζδ, η.ά. Γζα ιζα πνχηδ ακαθμνά ζηα γδηήιαηα εηθμνάξ, αθ.: Os. 

Ducrot- J. M. Schaeffer, «Énonciation»: Nouveau dictionaire encyclopédique des sciences du langage, 

Πανίζζ, Seuil, 1995 (α‟ έηδ. 1972), 728- 739. Bθ. αηυιδ É. Bénveniste, «L‟ homme dans la langue»: 

Problèmes de linguistique générale, ηυι. A‟, Πανίζζ, Gallimard, 1966, 225-285. 
16

. O G. Genette (Eηζαγσγή ζην αξρηθείκελν, ιεη. Mήκα Παηενάηδ- Γανεθή, Aεήκα, Eζηία, 2001 (α‟ βαθθ. 

έηδ. 1979), 84) επζζδιαίκεζ υηζ, υπζ ιυκμ ζημοξ μνζζιμφξ ηςκ εηδψλ (espèces poétiques, Dichtarten), αθθά 

ηαζ ζε εηείκμοξ ηςκ γελψλ, ηςκ εονφηενςκ απυ ηα είδδ ηαλζκμιζηχκ μιάδςκ μζ μπμίεξ, ζφιθςκα ιε ιία 

παναδμζζαηή ακηίθδρδ, εββνάθμοκ ηα είδδ ζημ εζςηενζηυ ημοξ (genres), «ειπενζέπεηαζ ακαπυθεοηηα έκα 

εειαηζηυ ζημζπείμ, μζμδήπμηε αυνζζημ ηαζ ακ είκαζ». 
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ηδκ ενιδκεοηζηή ημο ακμζπηυηδηα, δεκ ηςδζημπμζμφκ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ εκηφπςζδ ζημ 

πθαίζζμ ημο ίδζμο ημο ιμκμθυβμο. 

 Έκα αηυιδ αιθζθεβυιεκμ γήηδια ζε ζπέζδ ιε ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, πένακ ημο 

μνζζιμφ ημο, είκαζ δ πνμέθεοζή ημο. Ώπυ ηδ ιία πθεονά οπάνπμοκ ηνζηζημί πμο 

οπμζηδνίγμοκ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ απμηεθεί επζκυδζδ ζοβηεηνζιέκςκ πμζδηχκ, 

ζοκανηδιέκδ ιε ηα πμζδηζηά αζηήιαηα ηδξ αζηηςνζακήξ επμπήξ. πςξ εα δείλμοιε 

(εκυηδηα A3- α) δ δδιζμονβία ημο ελδβείηαζ ιε αάζδ έκα εονφ θάζια ενιδκεοηζηχκ 

ζπδιάηςκ. Kμζκυ ημοξ παναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ ακηζιεηςπίγμοκ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ 

ςξ ακηίδναζδ ή “εεναπεία” ζε έκα μνζζιέκμ είδμξ ηνίζδξ- βζα άθθμοξ ιζαξ ηνίζδξ 

πνμζςπζηήξ, βζα άθθμοξ πμζδηζηήξ, εζδμθμβζηήξ ή εονφηενα ακενςπμθμβζηήξ. 

 Ώπυ ηδκ άθθδ πθεονά, οπάνπμοκ ηνζηζημί πμο εεςνμφκ υηζ μ δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ, δεκ είκαζ έκα κέμ πμζδηζηυ είδμξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα A3- β). 

φιθςκα ιε αοημφξ, μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ δεκ δδιζμονβείηαζ απυ ηάπμζμκ 

ζοβηεηνζιέκμ πμζδηή, ζε ιζα εκημπίζζιδ πνμκζηή πενίμδμ. Θεςνμφκ υηζ ηαηά ηδ 

αζηηςνζακή επμπή δζαδίδεηαζ έκα είδμξ, ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ημο μπμίμο απακημφκ 

ζε παθαζυηενα θμβμηεπκζηά ηείιεκα ή/ ηαζ ζε παθαζυηενα θμβμηεπκζηά είδδ. Tίεεηαζ, 

ζοκεπχξ, ζφιθςκα ιε ηα πνμδβμφιεκα, έκα δεφηενμ γδημφιεκμ (βζα ημ μπμίμ παίνκμοιε 

εέζδ ζηζξ εκυηδηεξ A3-β ηαζ A3-δ): απυ πυηε οπάνπμοκ πμζδηζηά ένβα πμο ιπμνμφιε κα 

δζααάζμοιε ςξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ. 

 Σέθμξ, έκα αηυιδ γδημφιεκμ αθμνά ζηδ δζεοηνίκδζδ ηδξ ζπέζδξ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο ιε ηα εεςνμφιεκα “ιεβάθα” πμζδηζηά βέκδ: ημ δναιαηζηυ, ημ θονζηυ ή ημ 

αθδβδιαηζηυ. Δ ιία ηαλζκμιζηή ηάζδ πμο παναηηδνίγεζ ηδκ ηνζηζηή είκαζ εηείκδ ηδξ 

οπαβςβήξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, ςξ είδμοξ, ζε έκα απυ ηα ηνία “ιεβάθα” βέκδ. Δ 

δεφηενδ, ηαζ ζζπονυηενδ, ηάζδ ζοκδέεηαζ ιε ημ γήηδια ηδξ ιείλδξ ηςκ εζδχκ. φιθςκα ιε 

αοηήκ, μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ οανζδζηή ιμνθή, δζαζηαφνςζδ παναηηδνζζηζηχκ 

απυ δφμ ή ηαζ ηα ηνία “ααζζηά” βέκδ. 

 

Α2- α. Οξηζκόο ηνπ είδνπο: ε θξηηηθή γηα ηνλ δξακαηηθό κνλόινγν θαηά ην β’ ήκηζπ 

ηνπ 19
νπ

 αηώλα. 

 Ώκαπυζπαζημ ζημζπείμ ηςκ μνζζιχκ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο αοηή ηδκ πενίμδμ, 

υπςξ ηαζ βεκζηυηενα ελάθθμο, απμηεθεί ημ υηζ μ ιμκυθμβμξ εηθένεηαζ απυ έκακ 

ραξαθηήξα
17

. Ξεηζκχκηαξ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ πμζδηέξ πμο βνάθμοκ δναιαηζημφξ 

ιμκμθυβμοξ ηαζ θεάκμκηαξ χξ ηδκ ηνζηζηή βζα ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, ημ ζημζπείμ αοηυ 

                                                 
17

. O υνμξ ραξαθηήξαο (ηάεε πεπμζδιέκμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ) πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ ιεθέηδ ιαξ ακηζεεηζηά 

ιε ηδκ έκκμζα ημο πξνζψπνπ (ηάεε θοζζημφ οπμηεζιέκμο εηθμνάξ). ΐθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B1. 
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δεκ θείπεζ πμηέ, είηε ςξ αοημκυδημ είηε ιε ηδκ έιθαζδ ημο μνζζιμφ αηνζαχξ ζε αοηυ. 

Έηζζ, μ Browning ημ 1842, ζημκ πνυθμβμ ηδξ ζοθθμβήξ ημο Dramatic Idyls ζδιεζχκεζ υηζ 

ηα πμζήιαηά ημο, «ιμθμκυηζ ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημοξ Λονζηά ζηδκ έηθναζδ, είκαζ 

πάκηα Αναιαηζηά ζηδ αάζδ ημοξ, ηαζ ηυζα θυβζα ηυζςκ θακηαζηζηχκ πνμζχπςκ, υπζ δζηά 

ιμο»
18

, εκχ ημ 1879, ζε επζζημθή ημο, επακαδζαηοπχκεζ ηδκ άπμρδ, παναηδνχκηαξ υηζ ηα 

πμζήιαηά ημο είκαζ δναιαηζηά, «βζαηί δ ζζημνία [πμο ακαπηφζζμοκ] θέβεηαζ απυ ηάπμζμκ 

παναηηήνα, υπζ απυ ημκ ίδζμ ημκ πμζδηή»
19

. 

 πςξ ιανηονεί μ βζμξ ημο Tennyson, μ πμζδηήξ πνμηεζιέκμο «βζα ημ πμίδια 

“Maud” ηαζ βζα άθθα ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα [ημφ] είπε: “Αεκ οπάνπεζ αιθζαμθία υηζ, ιε 

έκακ μνζζιέκμ ηνυπμ, μζ πμζδηέξ ηαζ μζ ιοεζζημνζμβνάθμζ, υζμ δναιαηζημί ηαζ ακ είκαζ, 

δίκμοκ ημκ εαοηυ ημοξ ζημ ένβμ ημοξ. ιςξ ημ θάεμξ πμο ηάκμοκ μζ πενζζζυηενμζ είκαζ υηζ 

εεςνμφκ ηα πμζήιαηα ςξ catalogue raisonné ημο εαοημφ ημο πμζδηή ηαζ επεζζμδίςκ ημο 

αίμο ημο. Αεκ ηαηαθαααίκμοκ υηζ ζοπκά [ηα πμζήιαηα] εηθνάγμοκ ημ πμζδηζηυ έκζηζηημ ή 

ιία ηνίζδ ημο πμζδηή βζα έκακ πναβιαηζηυ ή θακηαζηζηυ παναηηήνα ηαζ βζα επεζζυδζα ηδξ 

γςήξ ημοξ πναβιαηζηά ή θακηαζηζηά”»
20

. 

 Ο Swinburne είκαζ ελίζμο ζαθήξ. ε μνζζιέκα απυ ηα πμζήιαηά ημο, υπςξ 

οπμζηδνίγεζ, εηθνάγεζ πναβιαηζηέξ ημο πεπμζεήζεζξ ηαζ ειπεζνίεξ (ζημ ιέηνμ πμο, ηαηά 

ηδκ άπμρή ημο, αοηυ είκαζ δοκαηυκ), εκχ ζε άθθα ηα μπμία είκαζ δναιαηζηά (: εηθένμκηαζ 

απυ θακηαζηζημφξ παναηηήνεξ), δεκ εηθνάγμκηαζ ακαβηαζηζηά δζηέξ ημο πεπμζεήζεζξ. 

Aκηζδνχκηαξ ζηδκ, ηαηά ηδκ εηηίιδζή ημο, παναβκχνζζδ αοηήξ ηδξ ανπήξ απυ ηδκ 

ηνζηζηή, βνάθεζ: «Oνζζιέκα πμζήιαηα [απυ ηδ ζοθθμβή Poems and Ballads] ζηα μπμία δ 

μλοδενηήξ ηνζηζηή ιε παιυβεθμ έδςζε άθεζδ, εεςνχκηαξ ηα ζδεχδδ ή θακηαζηζηά, ήηακ 

ηυζμ αθδεζκά ηαζ πναβιαηζηά υζμ εα ιπμνμφζακ κα είκαζ· άθθα, πμο εεςνήεδηακ 

πνμθακείξ ιεηαβναθέξ απυ ημ πχνμ ηδξ ικήιδξ, ήηακ εκηεθχξ θακηαζηζηά ή 

                                                 
18

. Γζα ημ πανάεεια (απυ ημ «Preface in Dramatic Lyrics», 1842) αθ.: Ph. Drew, The Poetry of Browning. A 

Critical Introduction, Λμκδίκμ, Methuen & Co Ltd, 1970, 12. 
19

. Γζα ημ πανάεεια (απυ επζζημθή ημο Browning ζημκ Wilfred Meynell, 10 Aπνίθδ 1879, ιε αθμνιή ηδκ 

έηδμζδ ηςκ Dramatic Idyls.) αθ.: υ.π., 14.ΐθ. ηαζ ημ αηυθμοεμ πανάεεια απυ ηδ ιεθέηδ ημο Ek. Faas 

(Retreat..., υ.π., 81-82), ακηζπνμζςπεοηζηυ ηδξ οπμδμπήξ ηδκ μπμία επζθφθαλε ιένμξ ηδξ ηνζηζηήξ ζε 

ακάθμβμο πενζεπμιέκμο επζζδιάκζεζξ ημο Browning: «Mε ηδ βκςζηή ειιμκή ημο βζα ημ εέια ημο ζδζςηζημφ 

ημο αίμο, μ Browning επέιεκε υηζ ηα πμζήιαηά ημο ήηακ αοζηδνά θυβμζ “ηυζςκ θακηαζηζηχκ πνμζχπςκ”. 

Ώθθά θίβμζ πείζηδηακ απυ ηέημζεξ δζαιανηονίεξ». Πμθθμί, αεααίςξ, ηνζηζημί, κευηενμζ ηαζ παθαζυηενμζ, 

ηζκμφκηαζ ζε δζαθμνεηζηή ηαηεφεοκζδ. Bθ. π.π. ηδκ παναηήνδζδ ημο C. R. Corson («Robert Browning», The 

Literary World 13 (Iακ. - Αεη. 1882), 80): «πςξ μ αίλπδν, ημο μπμίμο δ εοθοία ιπμνμφζε κα πενζθάαεζ ηα 

πάκηα, μ η. Browning πνμζηίγεζ ηζξ πμζηίθεξ δδιζμονβίεξ ημο ιε υθεξ ηζξ θοζζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ. Αεκ είκαζ 

ημφηθεξ δειέκεξ ζημ ζφνια ημο. O Eαναίμξ, μ πνζζηζακυξ, μ δζηαζηήξ, μ πνίβηζπαξ, μ πάπαξ, ακαπκέμοκ ημ 

μλοβυκμ ηδξ δζηήξ ημοξ γςήξ. Μαξ θένκεζ ηαηά ιέηςπμκ ιε πναβιαηζηυηδηεξ». 
20

. H. Tennyson, Alfred Lord Tennyson. A Memoir by His Son, ηυι. A‟ Nέα Yυνηδ, Greenwood Press, 1969 

(α‟ έηδ. 1897), 402. 
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δναιαηζηά»
21

. Δ ιμνθζηή, υπςξ ηδκ απμηαθεί αθθμφ
22

, δζαθμνά ακάιεζα ζηα δναιαηζηά 

ηαζ ζηα άθθα πμζήιαηά ημο (θονζηά ηαηά αάζδ) αβκμείηαζ, ή δζαθεφβεζ ηδξ πνμζμπήξ ηδξ 

ηνζηζηήξ ηαζ ηςκ ακαβκςζηχκ, ιε ζοκέπεζα κα ημο απμδίδμκηαζ πεπμζεήζεζξ ηζξ μπμίεξ δεκ 

ζοιιενίγεηαζ
23

. 

 Πνέπεζ, ςζηυζμ, κα ζδιεζςεεί υηζ δ δζάηνζζδ ζηδκ μπμία ακαθένμκηαζ μ 

Browning, μ Tennyson ηαζ μ Swinburne (θυβμξ, πεπμζεήζεζξ ημο πμζδηή ηαζ θυβμξ, 

πεπμζεήζεζξ παναηηήνςκ) δεκ είκαζ αηνζαχξ ιμνθζηή, υπςξ ημ εέηεζ μ Swinburne, ηαζ 

πάκηςξ δεκ ηδκ επζηαθείηαζ ςξ εζδμθμβζηή. Ονευηενα, εα θέβαιε υηζ δ δζάηνζζδ βίκεηαζ 

ζηδ αάζδ ημο ηνυπμο εηθμνάξ ημο θυβμο. Ο Browning ηαζ μ Swinburne ζηζξ 

ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ μνίγμοκ ημοξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ, ςξ δναιαηζηά 

πμζήιαηα, ημοξ μνίγμοκ δδθαδή ζε ηνμπμθμβζηυ επίπεδμ. ε ηαιία πενίπηςζδ δεκ θαίκεηαζ 

κα ζοβπέεηαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ημο ηνυπμο εηθμνάξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ιε ημκ 

μνζζιυ ημο ςξ είδμοξ, ή, αηυιδ πενζζζυηενμ κα ακαβμνεφεηαζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ ζε 

ηνυπμ εηθμνάξ
24

. Aκηίεεηα, αοηή ηδκ ηεθεοηαία ακηίθδρδ (: μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ ςξ 

ηνυπμξ εηθμνάξ) εηθνάγεζ μ Th. Hardy, μ μπμίμξ οπμζηδνίγεζ υηζ ζε πμζήιαηά ημο, ηα 

μπμία απέπμοκ ιεηαλφ ημοξ πνμκζηά βνάθηδηακ ηάης απυ δζαθμνεηζηέξ δζαεέζεζξ ηαζ 

πενζζηάζεζξ, είκαζ ειθακήξ «ηάπμζα έθθεζρδ ανιμκίαξ [...]. Δ αίζεδζδ ηδξ απμζφκδεζδξ, 

εζδζηά βζα ηα πμίδιαηα ζε πνχημ πνυζςπμ, δεκ εα έπεζ ζδιαζία, εάκ έπεζ ηακείξ ζημ κμο 

ημο υηζ πνέπεζ κα εεςνδεμφκ, ηαηά ημ πθείζημκ, δναιαηζημί ιμκυθμβμζ δζάθμνςκ 

παναηηήνςκ»
25

. 

 ημ ένβμ ημο Hardy, αέααζα, πενζθαιαάκμκηαζ ιενζηά πμζήιαηα πμο υκηςξ 

εκηάζζμκηαζ ζημ είδμξ ηςκ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ, αθθά ηα οπυθμζπα εα 

                                                 
21

. Al. Ch. Swinburne, Swinburne Replies, έηδ. C. K. Hyder, Syracuse- N. Y., Syracuse University Press, 

1966, 92. 
22

. Al. Ch. Swinburne, The Swinburne Letters, ηυι. A‟, έηδ. C. Y. Lang, New Haven, Yale University Press, 

1959: «Kακέκαξ ακαβκχζηδξ, ςξ ακαβκχζηδξ, δεκ έπεζ δζηαίςια, μηζδήπμηε ηαζ ακ εζηάζεζ, κα αεααζχζεζ υηζ 

αοηή είκαζ δ δζηή ιμο πεπμίεδζδ [ακαθμνά ζε πεπμζεήζεζξ ζημ πμίδια “Félise”], εκχ δεκ είκαζ πεπμζεήζεζξ 

ιμο, εηείκεξ πμο εηθνάγμκηαζ ζε πμζήιαηα, υπςξ “Litany”, “Carol” ή “Dorothy” [...]. Μνξθηθά [ημ πμίδια 

“Félise”], δεκ είκαζ θζβυηενμ δναιαηζηυ απυ ηα άθθα» (υ.π., 193). 
23

. ημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ δ ηνζζζιυηδηα αοηήξ ηδξ δζάηνζζδξ (πεπμζεήζεζξ ημο πμζδηή- 

πεπμζεήζεζξ ημο παναηηήνα) βζα ημκ Swinburne, δεδμιέκμο ημο ζηακδαθχδμοξ βζα ηδκ επμπή πενζεπμιέκμο 

ηςκ πμζδιάηςκ ημο. 
24

. Bθ. υιςξ ημκ μνζζιυ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, ημκ μπμίμ πνμηείκεζ μ Al. Sinfield (Dramatic 

Monologue, υ.π., 8): «Πμίδια ζε πνχημ πνυζςπμ, ημ μπμίμ, ημοθάπζζημκ ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο, 

εηθένεηαζ απυ ηάπμζμκ, μ μπμίμξ οπμδεζηκφεηαζ υηζ δεκ είκαζ μ πμζδηήξ». Βδχ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ 

πανμοζζάγεηαζ ςξ ηνυπμξ εηθμνάξ, ηαεχξ μνίγεηαζ ζε έκα ηυζμ βεκζηυ (ηαζ ιδ αοζηδνχξ θμβμηεπκζηυ) 

επίπεδμ υζμ ηαζ δ αθήβδζδ. Κάηζ ηέημζμ δεκ ζοκάδεζ ιε ηδκ ηναημφζα άπμρδ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ 

είκαζ είδμξ, ακ ηαζ, απυ θμβζηή άπμρδ, μ εκ θυβς μνζζιυξ κμιζιμπμζείηαζ υζμ ηαζ μπμζμζδήπμηε άθθμξ, απυ 

αοημφξ πμο ηαηά ηαζνμφξ ειθακίγμκηαζ ζηδ ζπεηζηή ιε ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ αζαθζμβναθία. Πένακ 

αοημφ, έκαξ ηέημζμξ μνζζιυξ δεκ είκαζ πθέμκ θεζημονβζηυξ βζα ηδ ιεθέηδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, απυ 

ζζημνζμβναθζηή ηαζ ενιδκεοηζηή ζημπζά, πανά ημ υηζ μ Sinfiled ημκ πνμηείκεζ, οπδνεηχκηαξ αηνζαχξ έκακ 

ζζημνζμβναθζηυ ζηυπμ: κα δείλεζ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ δεκ είκαζ αζηηςνζακή επζκυδζδ. 
25

. «Time‟s Laughingstocks and Other Verse. Preface», The Complete Poems of Thomas Hardy, έηδ. J. 

Gibson, Λμκδίκμ, Macmillan, 1981 (α‟ έηδ. 1976), 190. 
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παναηηδνίγμκηακ θονζηά
26

. O Hardy, μνίγμκηαξ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ςξ θυβμ 

παναηηήνα ζε πνχημ πνυζςπμ, αθεκυξ ζοβπέεζ ημ ηνμπμθμβζηυ ιε ημ εζδμθμβζηυ επίπεδμ 

ηαζ αθεηένμο δζαθφεζ ημ θονζηυ πμζήια ςξ είδμξ, ή ημοθάπζζημκ υπμζμ θονζηυ πμίδια 

εηθνάγεζ «ηδκ αίζεδζδ ηδξ απμζφκδεζδξ»
27

 απυ ημκ πναβιαηζηυ ζοκηάηηδ ημο, εκηυξ ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο
28

. 

 Πνέπεζ κα οπμβναιιζζηεί ημ βεβμκυξ υηζ δ ηνζηζηή αοηή ηδκ επμπή ένπεηαζ 

ακηζιέηςπδ ιε έκα είδμξ πμίδζδξ, ημ μπμίμ πυνς απέπεζ απυ ημο κα ζηακμπμζεί ηζξ 

πνμζδμηίεξ ηδξ βζα κμδιαηζηή ζαθήκεζα ηαζ ενιδκεοηζηή αεααζυηδηα, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ 

αίζεδζδ μθμηθήνςζδξ. Ώοηή ηδκ επμπή, ηςδζημπμζμφκηαζ ηα πενζζζυηενα απυ ηα ζημζπεία 

ηα μπμία ζοκεέημοκ, ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, ηδκ ζδζαίηενδ θμβζηή ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο, ηδ θμβζηή ηδξ κνλνπξννπηηθφηεηαο (αθ. ακαθοηζηά ζηζξ εκυηδηεξ B5, B8 ηαζ 

B8). Έηζζ, εκημπίγμκηαζ: α) δ ενιδκεοηζηή ακμζπηυηδηα ημο είδμοξ, α) δ ακαβηαζηζηά 

αοεαίνεηδ δζαημπή ημο θυβμο, β) δ ζοζηαηζηή δζαθμβζηυηδηά ημο, (ιε ηδκ έκκμζα υηζ μ 

θυβμξ ημο παναηηήνα δζαιμνθχκεηαζ ςξ ενχηδζδ/ απάκηδζδ ζε έκακ πνμδβμφιεκμ ή 

ακαιεκυιεκμ θυβμ μ μπμίμξ επζδνά ζε εηείκμκ ημο παναηηήνα). 

Ώοηή δ ηςδζημπμίδζδ, ζοπκά θαιαάκεζ πχνα ιε ιεζςηζημφξ υνμοξ. Έηζζ, μ 

δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ εεςνείηαζ ζημηεζκυξ ηαζ αζαθήξ, ηαεχξ ηαηά ηδκ άπμρδ ηςκ 

ανκδηζηά δζαηεεεζιέκςκ πνμξ ημ είδμξ ηνζηζηχκ ηδξ επμπήξ: α) απμοζζάγμοκ απυ ηα 

πμζήιαηα πμο ακήημοκ ζημ είδμξ ζημζπεία ηαζ πθδνμθμνίεξ, ηα μπμία εα ηα ηαεζζημφζακ 

ηαηακμδηά
29

 ηαζ α) είκαζ ακμθμηθήνςηα, απμζπαζιαηζηά, βζαηί δεκ πανμοζζάγμκηαζ ςξ 

                                                 
26

. πςξ οπμζηδνίγεζ μ H. J. Miller, μ Hardy (αθ.: «Hardy», The Linguistic Moment. From Wordsworth to 

Stevens, Princeton- New Jersey, Princeton University Press, 1985, 278-279), απμννίπηεζ ηδκ ζδέα εκυξ 

ζηαεενμφ εβχ. ,ηζ ζοκζζηά ηδκ ηαοηυηδηα ημο θυβμο ημο θονζημφ εβχ, ηνέπεηαζ έηζζ ζε ιζα ηαοηυηδηα λέκδ 

βζα ημ ζοββναθζηυ οπμηείιεκμ. 
27

. «Time‟s Laughingstocks and Other Verse. Preface», υ.π., 190. 
28

. O ζζπονζζιυξ ημο Hardy, πένακ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ζοβπφζεςξ, πανμοζζάγεζ εκδζαθένμκ. O ίδζμξ, ςξ 

θονζηυξ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, πμζδηήξ, είκαζ εοαζζεδημπμζδιέκμξ ζημ βεβμκυξ υηζ ζημ επίπεδμ ηδξ 

δεπηεξνβάζκηαο άξζσζεο ηεο εθθνξάο (αθ. ακαθοηζηά ζηζξ εκυηδηεξ B2 ηαζ B3) οθίζηαηαζ ηαζ ημ 

απνμζδζυνζζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ ημο θονζημφ πμίδιαημξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B3), ελίζμο 

πεπμζδιέκμ ιε ημ πνμζδζμνζζιέκμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B3) πμο ειθακίγεηαζ 

ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ. πςξ παναηδνήζαιε, ακαπυζπαζημ ζημζπείμ ηςκ μνζζιχκ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο απμηεθεί δ ηνμπμθμβζηή ελεζδίηεοζδ, υηζ δεκ απμηεθεί θυβμ ημο πμζδηή. Σπ ζημζπείμ αοηυ 

αλζμπμζείηαζ ζημ πθαίζζμ ημο ζοζηήιαημξ ηαλζκυιδζδξ ημ μπμίμ πνμηείκμοιε (ηεθάθαζμ B), ηνμπμπμζδιέκμ, 

ςζηυζμ, ζηδ αάζδ ηδξ ακηίεεζδξ πξνζδηνξηζκέλν- απξνζδηφξηζην ππνθείκελν εθθνξάο (αθ. ακαθοηζηά ζηζξ 

εκυηδηεξ B2 ηαζ B3). 
29

. Bθ. βζα πανάδεζβια ([π.υ.ζ.], [Bζαθζμηνζηζηή βζα ηδ ζοθθμβή Men and Women], [= The Spectator (22 Αεη. 

1855)]: Browning. The Critical Heritage, έηδ. Litzinger Boyd- Smalley Donald, Λμκδίκμ, Routledge- Kegan 

Paul, 1970, 163- 164) ηδκ άπμρδ υηζ ζημ είδμξ ηδξ πμίδζδξ ημ μπμίμ βνάθεζ μ Browning απμηνφπημκηαζ, 

ηνυπμκ ηζκά, πθδνμθμνίεξ ηαζ ζημζπεία απαναίηδηα βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο ηεζιέκμο. O ζοκηάηηδξ ηδξ 

ηνζηζηήξ παναηδνεί υηζ «ηα ζοιαάκηα πανμοζζάγμκηαζ ηυζμ οπαζκζηηζηά πμο ειπμδίγμοκ ηδκ ακεφνεζδ ημο 

κμήιαημξ [...]. Ώκαθένμκηαζ ζε ηάπμζα δεδμιέκα ή ζογδηήζεζξ πμο δεκ ειπενζέπμκηαζ [ζημ ηείιεκμ] ηαζ ηα 

μπμία είκαζ ακαβηαία βζα κα ημ ηαηαθάαμοιε» (υ.π., 164). ηδκ ίδζα βναιιή αθ. ηαζ ηδκ άπμρδ ημο T. 

McNicoll ([Bζαθζμηνζηζηή βζα ηδ ζοθθμβή Men and Women], [= London Quarterly Review (Iμφθ. 1856)]: 

Browning. The Critical..., υ.π., 190- 193): «Αεκ ηάκεζ [μ Browning] ηδ ιζηνή πνμζπάεεζα πμο πνεζάγεηαζ βζα 

κα αάθεζ ημκ ακαβκχζηδ ζηδκ ίδζα πθεμκεηηζηή εέζδ πμο ανίζηεηαζ μ ίδζμξ, δίκμκηαξ έκα εζζαβςβζηυ 
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έκα θμβζηυ υθμκ ή ςξ έκα υθμκ πνάλδξ
30

. ΐεααίςξ, οπάνπμοκ ανηεημί ηνζηζημί μζ μπμίμζ 

υπζ ιυκμ εηηζιμφκ εεηζηά αοηά ηα ζημζπεία, αθθά αηυιδ ηα ζοζπεηίγμοκ εοεέςξ ιε αοηυ ημ 

μπμίμ ζηδ ζφβπνμκδ αζαθζμβναθία πενί δναιαηζημφ ιμκμθυβμο εεςνείηαζ ημ ηεκηνζηυ απυ 

ηα εζδμθμβζηά ημο παναηηδνζζηζηά, ηδκ εκενβδηζηή ιμνθή ακάβκςζδξ πμο πνμτπμεέηεζ 

(αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα A2- β). 

 Με μλφηαημ ηυκμ εέηεζ ηα γδηήιαηα ηδξ ζημηεζκυηδηαξ, ηδξ απμζπαζιαηζηυηδηαξ 

ηαζ ημο ηεηαθοιιέκμο δζαθυβμο μ G. Brimley (1856). Καη‟ αοηυκ, απμηεθεί «ηαεανή 

πνυηθδζδ κα δδιμζζεφμκηαζ πμζήιαηα δ ενιδκεία ηςκ μπμίςκ [πνμτπμεέηεζ] έκακ 

δζάθμβμ, απυ ημκ μπμίμ ημ ημζκυ αημφεζ ιυκμκ ηυζμ πμο δεκ έπεζ κυδια απυ ιυκμ ημο»
31

, 

πμζήιαηα πμο είκαζ «ακμθμηθήνςηα [...], ιυκμκ οπαζκζβιμί, αδνά ζηίηζα ηα μπμία 

πνεζάγμκηαζ ηαεανυηενδ δζαηφπςζδ ηςκ δεδμιέκςκ»
32

. ηδκ ίδζα ηνζηζηή, ακαβκςνίγεηαζ 

υηζ μ Browning «ηαηυνεςζε» κα βνάρεζ αοηυ ημ είδμξ πμίδζδξ, δζυηζ βζα αοηυκ οπήνλε 

«οπυεεζδ γςήξ κα εζζδφεζ δζα ιέζμο ηδξ ζοι- πάεεζαξ ζηζξ γςέξ, ζημοξ παναηηήνεξ, ζηδ 

ζοιπενζθμνά ηςκ άθθςκ» ηαζ υηζ δεκ θμαυηακ «κα θενχζεζ ηα πένζα ημο ζηδ θάζπδ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ»
33

. Ώοηή, ςζηυζμ, δ δζαπίζηςζδ αμδεά ημκ ηνζηζηυ κα είλεζ ημ γήηδια 

ημ μπμίμ, υπςξ βίκεηαζ ακηζθδπηυ, ηονίςξ ημκ απαζπμθεί. Tμ βεβμκυξ δδθαδή, υηζ αοηυ ημ 

κμδιαηζηά αζαθέξ ηαζ αηαηακυδημ ςξ πνμξ ηδκ απυαθερή ημο είδμξ πμίδζδξ δεκ έπεζ 

δεζηή εέζδ: «πζ ιυκμ [μ πμζδηήξ] δεκ επζπεζνεί κα θφζεζ ηα δεζηά πνμαθήιαηα [...] δεκ 

ηάκεζ ηακ ημκ ηυπμ κα ηα εηεέζεζ ηαεανά χζηε κα ηα ιεθεηήζμοκ μζ άθθμζ»
34

. 

                                                                                                                                                    
ζδιείςια ημ μπμίμ εα ηαεζζημφζε θμβζηυ ηαζ ηαεανυ [ημ πμίδια]. [...] Ώθήκεζ εηηυξ ηεζιέκμο (ή 

απμηνφπηεζ), εδχ έκα θμβζηυ πέναζια, εηεί έκα άθθμ, αοηά πμο ιμνθμπμζμφκ ηδκ ακαπυθεοηηδ αθοζίδα ηδξ 

αθήεεζαξ, ακαπθδνχκμκηάξ ηα ιε οπαζκζβιμφξ» (υ.π., 191-2). Πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ μ Browning 

ακηζιεηςπίγεηαζ απυ ηδκ ηνζηζηή ηδξ επμπήξ ςξ δβέηδξ πμζδηζηήξ ζπμθήξ. Bθ. π.π. ηδκ παναηήνδζδ ημο H. B. 

Forman («Browning‟s Poetry», [= London Quartrely Review (Iμφθ. 1860)]: Browning. The Critical..., υ.π., 

335-337): «Hβέηδξ ηδξ Φοπμθμβζηήξ πμθήξ Πμζήζεςξ είκαζ μ Browning, μ μπμίμξ πνδζζιμπμζεί 

απμηθεζζηζηά ημκ ροπμθμβζηυ [: δναιαηζηυ] ιμκυθμβμ» (υ.π., 335). 
30

. Bθ. βζα πανάδεζβια, ηδκ άπμρδ, ([π.υ.ζ.], [Bζαθζμηνζηζηή βζα ηδ ζοθθμβή Dramatic Lyrics], [= The 

Athenaum (22 Aπν. 1843)]: Browning. The Critical..., υ.π., 84- 85) υηζ μ πμζδηήξ είκαζ ακίηακμξ κα δχζεζ 

«ηαηακμδηή έηθναζδ ζηα κμήιαηά ημο» (υ.π., 84) ηαζ υηζ ηα πμζήιαηά ημο είκαζ «απθχξ απμζπάζιαηα» 

(υ.π., 85). Bθ. ηαζ ηδκ ηάπςξ εεηζηυηενδ ηνίζδ ημο G. Massey, ([Bζαθζμηνζηζηή βζα ηδ ζοθθμβή Dramatis 

Personae], [= The Quarterly Review Iμφθ. 1865)]: Browning. The Critical..., υ.π., 270- 272) υηζ «δ 

ζημηεζκυηδηα ημο [Browning] δεκ πνμηφπηεζ πάκηα απυ ηδκ έθθεζρδ μθμηθήνςζδξ. Mενζηέξ θμνέξ απμννέεζ 

απυ ηδ δναιαηζηή ζοκεήηδ» (υ.π., 272). Bθ. αηυιδ ηδκ εοεεία απυδμζδ ηδξ ακηίδναζδξ πμο πνμηάθεζε δ 

δδιμζζεφζδ ημο πμζήιαημξ «Maud» ημο Tennyson (ζημηεζκυ, αηαηακυδημ, θάζπδ ή ηνέθα [mud or mad: 

θμβμπαίβκζμ ιε ημκ ηίηθμ ημο πμζήιαημξ]) ζημκ δναιαηζηυ ημο παναηηήνα: H. Tennyson, Alfred Lord 

Tennyson..., υ.π., 393. 
31

. [Bζαθζμηνζηζηή βζα ηδ ζοθθμβή Men and Women], [=Fraser’s Magazine (Iακ. 1856)]: Browning. The 

Critical..., υ.π., 165- 173· ημ πανάεεια: 169. 
32

. .π., 168. 
33

. .π., 167. 
34

. .π., 168. Πνέπεζ αέααζα κα δζεοηνζκζζηεί υηζ μ Brimley, ηνίκμκηαξ ημκ Tennyson («Tennyson‟s Poems» 

[=1855]: Essays, Λμκδίκμ, Macmillan and Co., 1882, 1- 101), πμζδηή ημκ μπμίμ πνμηζιά απυ ημκ Browning, 

ακαβκςνίγεζ ημ ζημζπείμ ηδξ ειιεζυηδηαξ ζημ είδμξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ηαζ ημκ νυθμ πμο ηαθείηαζ 

κα ακαθάαεζ μ ακαβκχζηδξ ζηδκ ενιδκεοηζηή δζαδζηαζία. Έηζζ, οπμζηδνίγεζ υηζ «[μζ δναιαηζημί ιμκυθμβμζ 

ημο Tennyson “St. Simeon Stylites”, “Ulysses”, “St. Agnes” ηαζ “Sir Galahad”] έπμοκ ηδ ιμνθή θυβςκ πμο 

εηθένμκηαζ ζε πενζζηάζεζξ μζ μπμίεξ ακαπανζζημφκ επανηχξ ηα μοζζχδδ παναηηδνζζηζηά ημο αίμο ημο 
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 πςξ ακαθένεδηε, οπάνπμοκ ηνζηζημί μζ μπμίμζ ακηζθαιαάκμκηαζ ιε δζαθμνεηζηυ 

ηνυπμ ημ εέια ηδξ παναβςβήξ κμήιαημξ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ηαζ ημκίγμοκ ηδκ 

απαίηδζδ ημο είδμοξ βζα έκακ εκενβδηζηυ ενιδκεοηζηά ακαβκχζηδ. Έηζζ, δ George Eliot 

(1856) παναηδνεί υηζ ζημ είδμξ ηδξ πμίδζδξ πμο βνάθεζ μ Browning «δεκ οπάνπεζ 

δζδαηηζηή έηεεζδ εκυξ εέιαημξ, αθθά δναιαηζηή οπυδεζλή ημο, δ μπμία απαζηεί απυ ημκ 

ακαβκχζηδ κα ακζπκεφζεζ μ ίδζμξ ηδκ οπυβεζα νμή ζηέρδξ»
35

. Με αοηή ηδκ έκκμζα, δ 

ζημηεζκυηδηα πανμοζζάγεηαζ ςξ ειιεζυηδηα. Καζ μ J. Skelton (1863), οπεναζπζγυιεκμξ 

ημκ Browning έκακηζ ηδξ άπμρδξ υηζ ζημ είδμξ ηδξ πμίδζδξ πμο βνάθεζ δεκ οπάνπεζ δεζηή 

εέζδ, βνάθεζ υηζ «δ εέζδ δεκ είκαζ ημ ζζπονυ ημο ζδιείμ [Point is not his strong point]. 

Βλάθθμο, ημ κυδια δεκ ανίζηεηαζ ζηδκ επζθάκεζα [ημο ηεζιέκμο]. Πνέπεζ κα ακαγδηδεεί ιε 

επζιέθεζα ηαζ πνμζμπή. Έηζζ, βζα υζμοξ δζααάγμοκ, εκυζς ηνέπμοκ, είκαζ ζημηεζκυ ηαζ 

ζοπκά αηαηακυδημ»
36

. 

 ε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ ηαηακυδζδ ημο είδμοξ ςξ ιμκμθυβμο παναηηήνα, δ ηνζηζηή 

επζιέκεζ ζηδ ζοι-παεδηζηή ζπέζδ ημο δδιζμονβμφ ιε ημκ παναηηήνα ημκ μπμίμ επζκμεί. 

Έηζζ, μζ μνζζιμί ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, δεκ πενζμνίγμκηαζ ζηδκ ελεζδίηεοζδ ημο 

ηνμπμθμβζημφ ηαεεζηχημξ ημο. πεδυκ ακελαζνέηςξ ημκίγεηαζ υηζ ζημκ δναιαηζηυ 

ιμκυθμβμ μ πμζδηήξ επζπεζνεί κα ηαηακμήζεζ ημκ παναηηήνα πμο ιζθά ζημ πμίδια ηαζ υηζ 

οπμπςνεί βζα κα δχζεζ ηδ εέζδ ημο ζε αοηυκ. 

 O Tennyson, βζα πανάδεζβια, βνάθεζ, βζα ημ πμίδια Maud, υηζ πανμοζζάγεζ ηδκ 

«ζζημνία ιζαξ ροπήξ»
37

 ηαζ μ R. Buchanan υηζ ζημοξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ ημο 

εκδζαθένεηαζ κα «πανάζπεζ ιζα ηαθθζηεπκζηή δζυναζδ ζηζξ ροπέξ [ηςκ μιζθδηχκ]»
38

. O H. 

Forman, ηνζηζηυξ ηδξ επμπήξ, παναηδνεί υηζ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ «πνμαάθθεηαζ έκα 

                                                                                                                                                    
μιζθδηή. [Aοηή δ ιμνθή επζηνέπεζ ζημκ Tennyson] κα πανμοζζάζεζ ζηδκ εθάπζζηδ έηηαζδ ηα μοζζχδδ ημο 

εέιαηυξ ημο [...], αθθά έπεζ απαζηήζεζξ απυ ηα απμεέιαηα ηδξ θακηαζίαξ ημο ακαβκχζηδ» (υ.π., 46-47). 
35

. [Bζαθζμηνζηζηή βζα ηδ ζοθθμβή Men and Women], [= The Westminster Review (Iακ. 1856)]: Browning. The 

Critical..., υ.π., 174- 178· ημ πανάεεια: 174. Bθ. ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ άπμρδ ημο B. H. Carpenter («Robert 

Browning», The Literary World 13 (Iακ.- Αεη. 1882), 79-80): «H δναιαηζηή ιμνθή ηυζςκ πμζδιάηςκ ημο 

Browning είκαζ δ αζηία ιεβάθμο ιένμοξ ηδξ ζημηεζκυηδηάξ ημοξ. Δ ηαηάζηαζδ ημο μιζθδηή πνέπεζ κα 

ηαηακμδεεί ιε γςκηακυ ηνυπμ ηαζ ζοκεπχξ κα ανίζηεηαζ ζημ κμο ημο ακαβκχζηδ, μ μπμίμξ μθείθεζ απυ 

ιυκμξ ημο κα βειίγεζ ηα ηεκά, πμο ζοπκά δδιζμονβμφκηαζ απυ ηζξ απυημιεξ ιεηααάζεζξ. Δ πνμζπάεεζα ηδξ 

θακηαζίαξ, πμο πνεζάγεηαζ ζε υθεξ ηζξ δναιαηζηέξ ιεθέηεξ, απαζηείηαζ ζδζαίηενα βζα ημκ Browning» (υ.π., 80). 
36

. [Aπυ ημ άνενμ «Robert Browning»], [= Fraser’s Magazine Φεα. 1863)]: Browning. The Critical..., υ.π., 

206- 208· ημ πανάεεια: 207. Bθ. επίζδξ ηδκ άπμρδ ημο A. T. Lyttelton («Mr. Browning‟s Poems», The 

Church Quarterly Review 7 (Oηη. 1878- Iακ. 1879), 65- 92) υηζ «ελαζηίαξ ηδξ αβαπδιέκδξ ημο ιεευδμο [ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο], είκαζ δφζημθμ κα πμφιε ηαηά πενίπηςζδ εάκ μζ ζηέρεζξ πμο πνμαάθθμκηαζ είκαζ 

αθδεζκέξ πεπμζεήζεζξ ημο η. Browning, ή απθχξ δναιαηζηέξ επελενβαζίεξ ημο κμο ημκ μπμίμ ενεοκά» (υ.π., 

75) ηαζ ηδκ άπμρδ ημο M. C. Conway ([Bζαθζμηνζηζηή βζα ημ πμίδια The Ring and the Book], [= Atlantic 

Monthly (Φεα. 1869)]: Browning. The Critical..., υ.π., 312- 313): «Kαιία εεςνία δεκ ιπμνεί κα ακαθενεεί ζε 

αοηυκ [ημκ Browning] ςξ οπμζηδνζηηή ηδξ μφηε οπμζηδνίγεζ ηάπμζμ δεζηυ αλίςια [...]. Σμο ανημφκ μζ 

άκδνεξ ηαζ μζ βοκαίηεξ [ακαθμνά ζηδ ζοθθμβή ημο Browning Men and Women] ιε ηα πναβιαηζηά πάεδ, ηζξ 

εθπίδεξ ηαζ ηζξ αβάπεξ ημοξ» (υ.π., 312). 
37

. Γζα ημ πανάεεια, αθ.: Ek. Faas, Retreat..., υ.π., 24. 
38

. Γζα ημ πανάεεια, αθ.: υ.π., 24. 
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ζοβηεηνζιέκμ εκδζαθένμκ ηιήια ηδξ ζζημνίαξ ιζαξ ακενχπζκδξ ροπήξ. ,ηζ θέβεηαζ, βεκζηά 

θέβεηαζ απυ ημκ παναηηήνα [...], μ ηαθθζηέπκδξ ζηαεενά απέπεζ απυ ημο κα ειθακίγεηαζ ςξ 

μιζθδηήξ»
39

. O Lyttelton, επζιέκμκηαξ πενζζζυηενμ ζηδκ οπμπχνδζδ ημο πμζδηή έκακηζ 

ημο παναηηήνα, οπμζηδνίγεζ υηζ «ημ πκεφια [ημο Browning], είκαζ, ηαηά ιία έκκμζα, ζηδκ 

μοζία ημο δναιαηζηυ, επεζδή ιπμνεί κα εβηαηαθείπεζ ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημο ηαζ κα αάγεζ 

ημκ εαοηυ ημο ζηδ εέζδ, ή αηυιδ ζηδκ ίδζα ηδκ ηανδζά ηαζ ηδκ ροπή, εκυξ άθθμο 

πνμζχπμο[...], ηαζ απυ αοηή ηδ εέζδ, ηαζ ιε αοηυ ημ άθθμ ιοαθυ, επζηνέπεζ ζηδ δζάκμζα 

ηαζ ζηδ θακηαζία ημο κα ενβαζημφκ ηυζμ γςκηακά υζμ εάκ ιζθμφζε μ ίδζμξ βζα ηα δζηά ημο 

ζοκαζζεήιαηα»
40

. 

 O L. Etienne, ζε εηηεκή πανμοζίαζδ ημο ένβμο ημο Browning ζημ πενζμδζηυ Revue 

des deux mondes (1870), έπμκηαξ πνμζδζμνίζεζ ζε ηνμπμθμβζηυ επίπεδμ ηδκ έκκμζα ημο 

δναιαηζημφ ζημ είδμξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο (: «ζοκεέζεζξ [...] δναιαηζηέξ, θυβς [...] 

ηδξ δδιζμονβίαξ πνμζχπςκ, πμο έπμοκ ημκ θυβμ ζηδ εέζδ ημο ζοββναθέα»
41

), ζηδ 

ζοκέπεζα, ζοβηνίκεζ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, υπςξ ειθακίγεηαζ ζημκ Tennyson ηαζ ζημκ 

Browning, ηαζ ελεζδζηεφεζ ζε εζδμθμβζηυ επίπεδμ. H άπμρή ημο ζοκμρίγεηαζ ζημ υηζ 

πνμτπυεεζδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο είκαζ μ πμζδηήξ «κα ηαηεοεφκεηαζ απυ ημ 

πνυζςπμ ζηδ ζηέρδ [υπςξ ηάκεζ μ Browning] ηαζ υπζ απυ ηδ ζηέρδ ζημ πνυζςπμ [υπςξ 

ηάκεζ μ Tennyson]»
42

. 

 Δ ζηακυηδηα ηδξ απυζονζδξ ημο πμζδηή ηαζ ηδξ εηπχνδζδξ ημο θυβμο ζε 

πεζζηζημφξ παναηηήνεξ απμηέθεζε αοηή ηδκ πενίμδμ ηνζηήνζμ αλζμθυβδζδξ ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. O R. L. Stevenson (1875), βζα πανάδεζβια, εζνςκεουιεκμξ ημκ 

Browning, ημκ εοπανζζηεί «βζα ηζξ χνεξ ηαζ ηζξ εοηαζνίεξ δζακμδηζηήξ βοικαζηζηήξ»
43

 πμο 

                                                 
39

. Γζα ημ πανάεεια, αθ.: Ph. Drew, The Poetry of Browning..., υ.π., 14. 
40

. «Mr. Browning‟s Poems», υ.π., 72-73. 
41

. L. Etienne, «Une nouvelle forme de poésie dramatique. Robert Browning», Revue des deux mondes 85 

(Iακ.- Φεα. 1870), 704- 735· ημ πανάεεια: 710. 
42

. .π., 709. Bθ. αηυιδ: [π.υ.ζ.], [Bζαθζμηνζηζηή βζα ηδ ζοθθμβή Men and Women], [= The Dublin University 

Magazine (Iμφκ. 1856)]: Browning. The Critical..., υ.π., 189- 190: «[ζηδκ πμίδζδ ημο Browning έπμοιε] 

ακάθοζδ θακηαζηζηχκ οπάνλεςκ ηαζ ηδξ κμδηζηήξ ημοξ δναζηδνζυηδηαξ» (υ.π., 189)· Th. Carlyle, [επζζημθή 

ζημκ Browning, 25
δξ

 Aπν. 1856], [= Cornhill Magazine (Mάζμξ 1915)]: Browning. The Critical..., υ.π., 198- 

200: «Πνέπεζ κα ράλς πμθφ ιαηνζά βζα κα ανς έκα γεοβάνζ ιάηζα [υπςξ ημο Browning] ηυζμ αθζενςιέκα 

ζηδκ δζενεφκδζδ ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ» (υ.π., 199)· E. P. Hood, [Bζαθζμηνζηζηή βζα ημκ ηυιμ Selections from 

the Poetical Works of Robert Browning], [= The Eclectic and Gongregational Review (Mάζμξ 1863)]: 

Browning. The Critical..., υ.π., 209- 211: «Tα πμζήιαηά ημο είκαζ [...], Tναβςδίεξ ηδξ Φοπήξ [...], άθθδξ 

ηάλδξ απυ εηείκδ ημο αίλπδν. H αβςκία, δ έκηαζδ είκαζ πζμ εζςηενζηεοιέκεξ. Mεηαθένεζ ηζξ πενζζηάζεζξ 

ηδξ γςήξ απυ έλς, ιέζα» (υ.π., 211)· [π.υ.ζ.], [Bζαθζμηνζηζηή βζα ηδ ζοθθμβή Dramatis Personae], [= The 

Athenaum (Mάζμξ 1864)]: Browning. The Critical..., υ.π., 219- 221: «O πμζδηήξ εζζδφεζ ζηδκ ηανδζά [ημο 

παναηηήνα], ιάθθμκ αβάγεζ έλς ημ ιέζα ημο παναηηήνα» (υ.π., 220)· J. A. Symmonds, [Bζαθζμηνζηζηή βζα ημ 

πμίδια The Ring and the Book], [= Macmillan’s Magazine (Iακ. 1869)]: Browning. The Critical..., υ.π., 308- 

309: «θςημβναθίγεζ [μ Browning] ζημηεζκέξ ηαζ θεπηέξ θάζεζξ δζακμδηζηήξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ [...], εηεέημκηαξ πμθφπθεονα έκα πνυαθδια» (υ.π., 308- 9). 
43

. [Bζαθζμηνζηζηή βζα ηδ ζοθθμβή The Inn Album], [= Vanity Fair (Αεη. 1875)]: Browning. The Critical..., 

υ.π., 410- 412· ημ πανάεεια: 412. 
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ημο πνμζέθενε ηαζ ζζπονίγεηαζ υηζ δεκ είκαζ δναιαηζηυξ πμζδηήξ, αθθά «εββαζηνίιοεμξ»
44

. 

Ο A. Austin, ηνζηζηυξ πμο εεςνεί ζοκμθζηά ηνίηδξ ηάλδξ ηδκ πμίδζδ ηδξ πενζυδμο, εηηζιά 

υηζ δ πμίδζδ ημο Browning είκαζ «πμζδηζημ- θζθμζμθζηυ οανίδζμ [...], δζεηδζηήηνζα ηδξ 

ορδθήξ ηθδνμκμιζάξ ηδξ αανδζηήξ θήιδξ, ηδξ μπμίαξ ηα πένζα είκαζ αοηά ημο Hζαφ, δ 

θςκή, υιςξ, ημο Iαηχα»
45

. Ο Browning «θακηάγεηαζ υηζ ενβάγεηαζ ζακ δναιαηζηυξ 

πμζδηήξ ζε ημιιάηζα υπςξ ηα “Bishop Blougram‟ Apology”, “Caliban upon Setebos”»
46

. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, είκαζ «έκαξ δαζιυκζμξ, ααεφξ, ζοκεζδδηυξ ροπμθυβμξ, πμο 

επζζηδιμκζηά ιπαίκεζ ζηζξ ροπέξ ηαζ έπμκηαξ ελμκοπίζεζ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηα ηίκδηνά ημοξ 

ιε ημκ ηνυπμ ηδξ ιεευδμο ηαζ ηδξ πνυγαξ, ζηδ ζοκέπεζα ημοξ αάγεζ, ζε ζηίπμ, κα δίκμοκ μζ 

ίδζμζ ηα απμηεθέζιαηα, ζακ κα είπακ μζ ίδζμζ ελμκοπίζεζ ημοξ εαοημφξ ημοξ»
47

. 

 

Α2- β. Οξηζκόο ηνπ είδνπο: ε θξηηηθή γηα ηνλ δξακαηηθό κνλόινγν θαηά ην α’ ήκηζπ 

ηνπ 20
νύ

 αηώλα. 

 Tμ εκδζαθένμκ ηδξ ηνζηζηήξ βζα ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ηαηά ηδκ πνχηδ πενζυδμ 

πνυζθδρήξ ημο ζηνάθδηε αθεκυξ ζηδκ ηςδζημπμίδζδ παναηηδνζζηζηχκ ημο είδμοξ, ηα 

μπμία απέηθζκακ απυ ηζξ πνμζδμηίεξ ηδξ επμπήξ, ηαζ αθεηένμο ζημκ ηνμπμθμβζηυ ηαζ 

εζδμθμβζηυ μνζζιυ ημο είδμοξ: ςξ δναιαηζημφ (ηνμπμθμβζηυξ μνζζιυξ) ηαζ εζηζαζιέκμο 

ζηδκ ροπμθμβζηή ηαηακυδζδ εκυξ παναηηήνα (εζδμθμβζηυξ μνζζιυξ). Καηά ημ πνχημ 

ήιζζο ημο 20
μφ

 αζχκα δ έιθαζδ ανίζηεηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα ενιδκείαξ εκυξ θαζκμιεκζηά, 

ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, ακηζθαηζημφ απμηεθέζιαημξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. 

οβηεηνζιέκα, μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ, εκχ είκαζ ιμκυθμβμξ ζηδ ζφκεεζή ημο 

δδιζμονβεί, ζφιθςκα ιε ηδκ ηνζηζηή ηδξ επμπήξ, ηδκ εκηφπςζδ δζαθυβμο. 

 Δ έκκμζα ημο δζαθυβμο, έηζζ υπςξ ειθακίγεηαζ ζηα ηνζηζηά ηείιεκα ηδξ επμπήξ έπεζ 

δφμ ααζζηέξ ζδιαζίεξ. Δ πνχηδ ζδιαζία είκαζ αοηή ημο απμζζςπδιέκμο, ιδ- 

ειθακζγυιεκμο ζημ ηείιεκμ, δζαθυβμο, ακάιεζα ζημκ ιμκμθμβζζηή ηαζ ζημκ εββεβναιιέκμ 

ηεζιεκζηά απμδέηηδ. Δ δεφηενδ ζδιαζία, ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ παναβςβζηυηενδ 

ενιδκεοηζηά, είκαζ αοηή ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ακάιεζα ζημκ ιμκμθμβζζηή ηαζ ζημκ 

εββεβναιιέκμ ηεζιεκζηά απμδέηηδ. Καζ ιε ηζξ δφμ ζδιαζίεξ, ςζηυζμ, δ εκηφπςζδ ημο 

δζαθυβμο απμδίδεηαζ ζηδκ πανμοζία ημο εββεβναιιέκμο ηεζιεκζηά απμδέηηδ, βεβμκυξ ημ 

                                                 
44

. .π., 412. 
45

. Al. Austin, «Browning», The Poetry of the Period, Λμκδίκμ, R. Bentley, 1870, 38- 76· ημ πανάεεια: 50. 
46

. .π., 52.  
47

. .π., 56. 
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μπμίμ ελδβεί ηδκ ζπεδυκ απανέβηθζηδ ακαθμνά ηςκ ηνζηζηχκ ζηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ 

ιμνθήξ ημο
48

. 

 Έηζζ, μ B. Perry (1920), αθμφ μνίζεζ ηνμπμθμβζηά ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, 

παναηδνχκηαξ υηζ ζημ είδμξ «δεκ ιζθμφκ μζ ίδζμζ [μζ πμζδηέξ], αθθά θακηαζηζηά πνυζςπα, 

εζδςιέκα ιε ακηζηεζιεκζηυ ηνυπμ»
49

, οπμζηδνίγεζ αηυιδ, ελεζδζηεφμκηαξ πθέμκ ζε 

εζδμθμβζηυ επίπεδμ, υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ «είκαζ δπλακηθή απνθάιπςε κίαο ςπρήο 

ζε δξάζε ηαζ υπζ έκα απθυ ζηαηζηυ ημιιάηζ ιεθέηδξ εκυξ παναηηήνα»
50

. O ηνυπμξ ιε ημκ 

μπμίμ ενιδκεφεζ ηδκ πνμέθεοζδ ημο θαζκυιεκμο, ηδξ δοκαιζηήξ απμηάθορδξ ιίαξ ροπήξ 

ζε δνάζδ, πμο ηαη‟ αοηυκ απμηεθεί ημ εζδμπμζυ παναηηδνζζηζηυ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο είκαζ ηοπζηυξ ηδξ πνυζθδρδξ ημο είδμοξ αοηή ηδκ επμπήκ. ημκ δναιαηζηυ 

ιμκυθμβμ οπάνπεζ «έκαξ αηνμαηήξ, μ μπμίμξ, ιμθμκυηζ δεκ ιζθά, παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ 

ζημκ δηάινγν. Γζαηί, μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ, ζηδκ μοζία ημο, έκαξ δζάθμβμξ, απυ 

ημκ μπμίμ αημφιε ιυκμ ημ νυθμ ημο ααζζημφ μιζθδηή»
51

. 

 O Perry, ςζηυζμ, ακηζθαιαάκεηαζ ημκ δζάθμβμ ιμκμθμβζζηή- αηνμαηή, ιε 

πενζμνζζηζηυ ηνυπμ. Έηζζ, πμθφ παναηηδνζζηζηά, επζζδιαίκεζ ακαθμβία ακάιεζα ζημκ 

δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ηαζ ζε ιζα ηδθεθςκζηή ζογήηδζδ, απυ ηδκ μπμία αημφιε ιυκμ ημ έκα 

πνυζςπμ κα ιζθά
52

. Πνυηεζηαζ, ζοκεπχξ, πενί εκυξ απμζζςπδιέκμο ιεκ, ηονζμθεηηζημφ δε 

                                                 
48

. Δ φπανλδ απμδέηηδ δεκ εεςνείηαζ απυ ημ ζφκμθμ ηδξ ηνζηζηήξ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ πενζβναθή εκυξ 

ηεζιέκμο ςξ δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. Έηζζ, μ M. W. MacCallum («The Dramatic Monologue in the Victorian 

Period», Proceedings of the British Academy 11 (1924-25), 265- 282), ακαβκςνίγεζ απθχξ υηζ ζε πμθθμφξ 

δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ «οπμκμείηαζ δζάθμβμξ» (υ.π., 269), ακάιεζα ζημκ ιμκμθμβζζηή ηαζ ζε έκακ 

εββεβναιιέκμ ηεζιεκζηά απμδέηηδ, πςνίξ, ςζηυζμ, κα ημκ εεςνεί οπμπνεςηζηυ. O MacCallum, πάκηςξ, 

ηζκείηαζ ζε δζαθμνεηζηή ενιδκεοηζηή βναιιή απυ ημοξ άθθμοξ ηνζηζημφξ ηδξ επμπήξ. Άπμρή ημο είκαζ υηζ δ 

πανμοζία ημο απμδέηηδ ελοπδνεηεί ηδκ επζδίςλδ ημο εηάζημηε πμζδηή βζα αθδεμθάκεζα. οβηεηνζιέκα, 

οπμζηδνίγεζ ηα ελήξ: «Aκ δεκ [πνμτπμηίεεηαζ απμδέηηδξ] ημ απμηέθεζια είκαζ ηαηά ιυκαξ θυβμξ [soliloquy] 

μ μπμίμξ, ζηδκ πενίπηςζδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, είκαζ ελίζμο ακμζπηυξ ζηδκ ηνζηζηή ηδξ αθδεμθάκεζαξ, 

υζμ ηαζ έκαξ ιμκυθμβμξ ζημ εέαηνμ. Γζαηί μζ άκενςπμζ ζπακζυηαηα ζηέθημκηαζ δοκαηά, ηαζ υηακ ημ ηάκμοκ 

ζπακζυηαηα οπενααίκμοκ ηα επζθςκήιαηα ή ηζξ αζφκδεηεξ θνάζεζξ, ή θεάκμοκ ζε επανηχξ ζοκεπή θυβμ. H 

ζοκεήηδ [ζε ηάεε ηέημζα πενίπηςζδ] ακάιεζα ζημκ ζοββναθέα ηαζ ζημκ ακαβκχζηδ είκαζ υηζ εάκ ηα 

πνυζςπα ιπμνμφζακ κα λεπςνίζμοκ ηαζ κα εηθνάζμοκ ηζξ ζηέρεζξ ημοξ, μζ ζηέρεζξ εα ήηακ ηέημζεξ πμο ηζξ 

πανμοζζάγεζ [...]. Δ ακάβκςζδ ηαζ δ εηθμνά ζηέρεςκ πανααζάγεζ ημκ ηονζμθεηηζηυ νεαθζζιυ, ζδίςξ υηακ δ 

πενίζηαζδ ηαεζζηά ηδκ εηθχκδζδ ημο θυβμο πναηηζηά αδφκαηδ. Έηζζ ζοιααίκεζ ιε ηζξ ζηέρεζξ ζημ πμίδια 

«Patriot» ημο Browning ηαε‟μδυκ πνμξ ημ ζηνίςια». 
49

. Bl. Perry, A Study of Poetry, Bμζηυκδ, Houghton- Mifflin Co.- The Riverside Press, 1920, 229. 
50

. .π., 268. 
51

. .π., 268.  
52

. .π., 268. ηδκ ίδζα βναιιή (ηδξ εεχνδζδξ ημο δζαθυβμο ςξ ηονζμθεηηζημφ ηαζ απμζζςπδιέκμο), αθ.: W. 

L. Phelps, Browning. How to Know Him, Indianapolis, The Bobbs- Merrill Company, 1915, 169- 170, S. A. 

Brooke, Tennyson. His Art and Relation to Modern Life, Λμκδίκμ, Pitman & Sons, 1924 (α‟ έηδ. 1903), 412, 

R. H. Fletcher, «A Classification of Browning‟s Dramatic Monologues», Modern Language Notes  xxiii 

(Aπν. 1908), 108- 111· ηα ζπεηζηά πςνία: 23, 108. Βκδζαθένμοζα είκαζ δ άπμρή ημο Fletcher υηζ, μνζζιέκεξ 

θμνέξ, μ μιζθδηήξ «ακαθφεζ έκα πνυαθδια πμο δεκ ζπεηίγεηαζ ηονίςξ ιε ημκ ίδζμ, ακαθφεζ έκακ άθθμ 

παναηηήνα ή αθδβείηαζ ηδκ ζζημνία ηδξ πνάλδξ πμο απμηεθεί ημ εέια ημο ιμκμθυβμο. ε αοηή υιςξ ηδκ 

πενίπηςζδ μ μιζθδηήξ βεκζηά πανμοζζάγεηαζ κα είκαζ έκαξ απυ ημοξ ααζζημφξ ιεηέπμκηεξ ζηδκ ζζημνία ηαζ 

ζπάκζα μ παναηηήναξ ή δ δζάεεζή ημο είκαζ δεοηενεφμκημξ εκδζαθένμκημξ» (υ.π., 109). Ο Fletcher πάκηςξ 

ζζπονίγεηαζ υηζ, ζηδκ πνάλδ, μζ ιμνθέξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ηαζ ημο ηαηά ιυκαξ θυβμο [soliloquy] δεκ 

ιπμνμφκ κα δζαθμνμπμζδεμφκ ιε απυθοημ ηνυπμ. Βιιέκεζ, ςζηυζμ, ζηδκ άπμρδ υηζ μ «ηοπζηυξ δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ» (υ.π., 109) ειθακίγεζ απμδέηηδ ιε ημκ μπμίμ μ ιμκμθμβζζηυξ έπεζ έκακ ηονζμθεηηζηυ ηαζ 
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δζαθυβμο. Γζα αοηυκ ημ θυβμ, ελάθθμο, μ Perry οπμζηδνίγεζ έκεενια ηδ δζάηνζζδ 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ηαζ θαηά κφλαο ιφγνπ (soliloquy), ζημκ μπμίμ δεκ οπάνπεζ 

εββεβναιιέκμξ ηεζιεκζηά απμδέηηδξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ πμζήιαηα, υπςξ ηα «Porphyria‟s 

Lover» (The Poems, ηυι. A‟, 380- 381), «Johannes Agricola in Meditation» (The Poems, 

ηυι. A‟, 378- 380), «The Lost Leader» (The Poems, ηυι. A‟, 410- 411), «Evelyn Hope» 

(The Poems, ηυι. A‟,  534- 536), «Abt Vogler» (The Poems, ηυι. A‟, 777- 781), η.θ.π. ημο 

Browning, ηα μπμία δεκ έπμοκ εββεβναιιέκμ ηεζιεκζηά απμδέηηδ, δεκ είκαζ δναιαηζημί 

ιμκυθμβμζ αθθά δναιαηζηά πμζήιαηα (dramatic lyrics) ή ηαηά ιυκαξ θυβμζ (soliloquies), 

ηαζ δεκ απμηεθμφκ «δοκαιζηέξ απμηαθφρεζξ ηδξ ροπήξ» ημο ιμκμθμβζζηή. Κάηζ ηέημζμ δεκ 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ εκηφπςζδ δζαθυβμο ηδκ μπμία πνμηαθμφκ αοηά ηα πμζήιαηα (αθ. 

ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B8- α, υπμο ζπμθζάγμκηαζ ηα δφμ πνχηα). 

 Ξεπςνζζηυ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ιεθέηδ ημο S.S. Curry (1908) βζα ημκ 

δναιαηζηυ ιμκυθμβμ. O Curry οπμζηδνίγεζ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ «ζηέθμξ 

ιίαξ ζογήηδζδξ. Πανμοζζάγεηαζ έκαξ ζοβηεηνζιέκμξ μιζθδηήξ, ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ 

πενίζηαζδ. [ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ] ανίζημοιε ζοκήεςξ ηαζ έκακ ζοβηεηνζιέκμ 

αηνμαηή, ιμθμκυηζ ημκ παναηηήνα ημο ημκ ηαηακμμφιε απμηθεζζηζηά, ιέζς ηδξ 

εκηφπςζδξ πμο δδιζμονβεί ζημκ μιζθδηή [...]. Βίκαζ ιεθέηδ παναηηήνα, ηδξ δζαδζηαζίαξ 

ηδξ ζηέρδξ, ηαεχξ αοηή δζαιμνθχκεηαζ απυ ηδκ πανμοζία ιζαξ άθθδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ»
53

. 

 Eίκαζ θακενυ, απυ ημ πνμδβμφιεκμ πανάεεια, υηζ μ Curry, πνχημκ ακηζθαιαάκεηαζ 

ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ςξ δζάθμβμ- επίδναζδ ηάπμζμο άθθμο πνμζχπμο ζηδ ζηέρδ ημο 

ιμκμθμβζζηή («δζαδζηαζία ηδξ ζηέρδξ, ηαεχξ αοηή δζαιμνθχκεηαζ απυ ηδκ πανμοζία ιζαξ 

άθθδξ πνμζςπζηυηδηαξ [...] ζηέθμξ ιίαξ ζογήηδζδξ») ηαζ δεφηενμκ υηζ δεκ ζοκανηά ηδκ 

εκηφπςζδ δζαθυβμο απμηθεζζηζηά ή ηονίςξ ζηδκ φπανλδ ημο αηνμαηή. Mάθζζηα, 

δζαθμνμπμζεί ημ είδμξ ημο ηαηά ιυκαξ θυβμο [soliloquy] απυ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ζηδ 

                                                                                                                                                    
απμζζςπδιέκμ δζάθμβμ. Bθ. ηαζ επζαζχζεζξ αοηήξ ηδξ βναιιήξ, ηαηά ημ α‟ ήιζζο ημο 20

μφ
 αζχκα, π.π.: Ina 

Beth Sessions, «The Dramatic Monologue», υ.π., 508. φιθςκα ιε αοηή ηδκ ηνζηζηυ, μζ ιμκυθμβμζ πμο 

έπμοκ ιυκμ ηάπμζα απυ ηα παναηηδνζζηζηά ημο, ηαη‟αοηήκ, «ηέθεζμο» ηφπμο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο 

(δδθαδή, μιζθδηή, αηνμαηήνζμ, πενίζηαζδ, απμηάθορδ παναηηήνα, αθθδθεπίδναζδ μιζθδηή- αηνμαηδνίμο 

ηαζ δναιαηζηή πνάλδ δ μπμία θαιαάκεζ πχνα ζημ πανυκ), οπμαζαάγμκηαζ ζε «αηεθείξ ιμκμθυβμοξ», 

«ιμνθζηά ιμκμθυβμοξ» ή «πνμζεββίζεζξ». O M. Mason («Browning and the Dramatic Monologue»: Robert 

Browning, έηδ. Isobel Armstrong, Λμκδίκμ, G. Bell & Sons, 1974, 231-266) παναηδνεί υηζ «ημ ένβμ ηδξ Ina 

Beth Sessions θαίκεηαζ κα πνμζθένεζ έκα ακοπέναθδηα απςεδηζηυ πανάδεζβια αοηήξ ηδξ [πενζμνζζηζηήξ] 

πνμζέββζζδξ» (υ.π., 232). 
53

. S. S. Curry, Browning and the Dramatic Monologue: Nature and Interpretation of an Overlooked Form of 

Literature, Bμζηυκδ, Expression, 1927 (α‟ έηδ. 1908), 7, 13. Nα πνμζεέζμοιε αηυιδ υηζ μ Curry ηάκεζ θυβμ 

βζα ημκ νυθμ ημο ακαβκχζηδ (υ.π., 5, 65) ηαζ ηςδζημπμζεί πμθθά απυ ηα ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ ηδκ 

επζημζκςκζαηή θμβζηή ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο: απμδίδεζ ηδκ ενιδκεοηζηή ακμζπηυηδηα ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο ζημκ δναιαηζηυ ημο παναηηήνα (υ.π., 2), ημκίγεζ υηζ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ δ αθήεεζα έπεζ 

πάκηα εκδεπυιεκμ παναηηήνα (υ.π., 13, 16, 20- 21), ηάκεζ θυβμ βζα ημοξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ιε ημοξ 

μπμίμοξ μζ ιμκμθμβζζηέξ δζεηδζημφκ ηδκ αθήεεζα ημοξ (υ.π., 30) η.ά.π. Bθ. ακαθοηζηά βζα ηα ζημζπεία αοηά, 

απυ ηδ δζηή ιαξ ζημπζά, ζηζξ εκυηδηεξ B5, B11, Γ2- δ. 
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αάζδ ηδξ ιμκμθμβζηήξ ζφζηαζδξ ημο πνχημο, ιε ηδκ έκκμζα ηδξ απμοζίαξ ημο ζδζυηοπμο 

δζαθυβμο- αθθδθεπίδναζδξ μ μπμίμξ ζπδιαηίγεηαζ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ: «Mζθχκηαξ 

αοζηδνά, έκαξ ηαηά ιυκαξ θυβμξ [soliloquy] είκαζ απμηάθορδ ηδξ ζηέρδξ εκυξ πνμζχπμο 

εκηεθχξ ιυκμο ηαζ αλεπεξέαζηνπ απυ ηάπμζμκ άθθμ»
54

. πςξ βίκεηαζ ακηζθδπηυ, δ 

αιήπακδ έηθναζδ «εκηεθχξ ιυκμο» απμηεθεί ζοιαζααζιυ ιε ηδκ ηονίανπδ ακηίθδρδ ηδξ 

επμπήξ, δ μπμία δζαηνίκεζ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ- ηαηά ιυκαξ θυβμ [soliloquy] ζηδ αάζδ ηδξ 

φπανλδξ απμδέηηδ. Δ εζδμθμβζηή δζαθμνμπμίδζδ μοζζαζηζηά δζεκενβείηαζ, δζα ιέζμο ηδξ 

επζζήιακζδξ υηζ ζημ είδμξ ημο ηαηά ιυκαξ θυβμο [soliloquy] δ ζπέζδ ημο ιμκμθμβζζηή ιε 

ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημο δεκ δζαιεζμθααείηαζ απυ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

πνμζεββίγεζ ημ ίδζμ ακηζηείιεκμ έκαξ άθθμξ παναηηήναξ, εκδεπμιέκςξ απχκ
55

 

(«ακεπδνέαζημο απυ ηάπμζμκ άθθμ»). 

 Ο Curry ηάκεζ δφμ παναηδνήζεζξ πμο θςηίγμοκ ημοξ υνμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ 

ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ δζαθμβζηήξ οθήξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. Γζαηί ακ 

ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ μ δζάθμβμξ δεκ εκημπίγεηαζ ζηδ ζπέζδ ιμκμθμβζζηή- απμδέηηδ, 

ιέκεζ κα οπμδεζπεεί δ πνμέθεοζή ημο. H πνχηδ παναηήνδζδ είκαζ δ ελήξ: «ηα πμζήιαηα 

ημο Browning πμο δεκ έπμοκ εββεβναιιέκμ ηεζιεκζηά απμδέηηδ είκαζ μοζζαζηζηά 

[δναιαηζημί] ιμκυθμβμζ. Nζχεμοιε υηζ μ παναηηήναξ ζπεδυκ ιεηαηνέπεζ ζε Άθθμκ 

[“others”] ημκ εαοηυ ημο ηαζ ημο ιζθά, υπςξ εα ιζθμφζε ζε έκα άθθμ πνυζςπμ [...] O 

Browning [...] δζαζνεί ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο αηυιμο, πμθφ πενζζζυηενμ απυ υζμ μ 

αίλπδν[...]. […] πανμοζζάγεζ ηδ ζοκείδδζδ ζπεδυκ δζπθή»
56

. Δ δεφηενδ παναηήνδζδ 

είκαζ υηζ μ ιμκμθμβζζηήξ ζε έκακ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ
57

, οπήνλε πνμδβμοιέκςξ αηνμαηήξ 

ημο θυβμο ηάπμζμο άθθμο ή εεαηήξ ηςκ πνάλεςκ ηάπμζμο άθθμο. Μζθάεζ, έπμκηαξ 

πνμδβμοιέκςξ αημφζεζ θυβζα- ή δεζ πνάλεζξ- εκυξ άθθμο παναηηήνα
58

. O θυβμξ ημο είκαζ, 

ζοκεπχξ, «ζηέθμξ ιζαξ ζογήηδζδξ», οπυ ηδκ έκκμζα υηζ δεκ πνμηφπηεζ ζημ ηεκυ, αθθά ςξ 

απυηνζζδ ζε ηάπμζα ιδ- μζηεία ζημκ ιμκμθμβζζηή αθήεεζα
59

. 

                                                 
54

. .π., 58. 
55

. φιθςκα ιε ημ ζφζηδια πμο πνμηείκεηαζ απυ ειάξ, είκαζ δοκαηυκ κα δζαηνίκμοιε έκα ιμκμδναιαηζηυ 

είδμξ (βζα ηδκ έκκμζα ημο ιμκμδναιαηζημφ είδμοξ, αθ. ακαθοηζηά Γ1) πένακ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, ημκ 

εηθναζηζηυ ιμκυθμβμ, παναηηδνζζηζηυ ηδξ επζημζκςκζαηήξ θμβζηήξ ημο μπμίμο είκαζ δ αδζαιεζμθάαδηδ 

ζπέζδ ημο ιμκμθμβζζηή ιε ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημο. ε αοηυ ημ είδμξ, μ ιμκμθμβζζηήξ είκαζ μοζζαζηζηά 

ιυκμξ ιε ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημο, ακελάνηδηα απυ ημ ακ οπάνπεζ εββεβναιιέκμξ ηεζιεκζηά απμδέηηδξ. 

ΐθ. ακαθοηζηά βζα ημκ εηθναζηζηυ ιμκυθμβμ ζηδκ εκυηδηα Γ3. 
56

. Browning and the Dramatic... υ.π., 58, 61. 
57

. ηυπζιμ είκαζ κα πνμζεέζμοιε υηζ μ Curry δέπεηαζ υηζ δ ιενζηή εζζαβςβή δζαθυβμο ή αηυιδ μζ 

αθδβδιαηζηέξ εζζαβςβέξ ηαζ ηα αθδβδιαηζηά επζθεβυιεκα δεκ ακαζνμφκ ηδκ ηαοηυηδηα ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο ςξ δναιαηζημφ ιμκμθυβμο (υ.π., 42). 
58

. .π., 79. 
59

. ηδκ ίδζα βναιιή (μ δζάθμβμξ εεςνδιέκμξ ςξ αθθδθεπίδναζδ) αθ. ηδκ άπμρδ ημο Cl. Howard (The 

Dramatic Monologue: Its Origin and Development, ζεζν. Studies in Philology IV, Chapell Hill- N. Carolina, 

University of North Carolina Press, 1910) υηζ μ ιμκμθμβζζηήξ «ιζθά ζε έκακ ζοβηεηνζιέκμ απμδέηηδ. Έηζζ, 

μζ ζηέρεζξ ημο, ζοπκά, ειθακίγμοκ ημ ίπκμξ ηδξ πανμοζίαξ ημο αηνμαηή, παναηηδνζζηζηυ πμο απμοζζάγεζ 
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 Να πνμζηεεεί υηζ μ Curry ηάκεζ ηδκ ηαίνζα επζζήιακζδ υηζ δ «εζδζηή θεζημονβία 

ημο ιμκμθυβμο [είκαζ κα] ενιδκεφεζ ηαθθζηεπκζηά ηδκ αθήεεζα, ενιδκεφμκηαξ ηδκ ροπή 

πμο ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ»
60

. Δ επζζήιακζδ είκαζ ηαίνζα, δζυηζ ιεηαεέηεζ ημ ηέκηνμ 

εκδζαθένμκημξ απυ ημ ηη, δδθαδή απυ ημ ενχηδια πμζα είκαζ δ αθήεεζα ηδκ μπμία δζεηδζηεί 

μ ιμκμθμβζζηήξ ζημ πψο, δδθαδή ιε πμζμκ ηνυπμ μ ιμκμθμβζζηήξ δζεηδζηεί ηδκ αθήεεζα 

ημο (αθ. ακαθοηζηά ζηζξ εκυηδηεξ B8, Γ2 ηαζ Γ7). 

 

Α2-γ. Οξηζκόο ηνπ είδνπο: ε θξηηηθή γηα ηνλ δξακαηηθό κνλόινγν θαηά ην β’ ήκηζπ 

ηνπ 20
νύ

 αηώλα. 

 πςξ είδαιε, ήδδ απυ ηδκ πνχηδ πενίμδμ ηδξ πνυζθδρδξ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο έπμοκ δζαηοπςεεί μνζζιμί ημο είδμοξ μζ μπμίμζ ακαθένμκηαζ ζημκ νυθμ ημκ 

μπμίμ μ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα ακαθάαεζ πνμηεζιέκμο βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. Χζηυζμ, ιυκμ δ ζφβπνμκδ ηνζηζηή δίκεζ έιθαζδ ζηδ ζπέζδ 

ιμκμθμβζζηή- ακαβκχζηδ ηαζ εκημπίγεζ ζε αοηήκ ηδ ζπέζδ ηδκ εκηφπςζδ δζαθυβμο, υπςξ, 

βζα πανάδεζβια, νδηά  οπμζηδνίγεζ δ Jennifer A. Wagner- Lawlor (1997): «O ακαβκχζηδξ 

ακηαπμηνζκυιεκμξ, ενιδκεφμκηαξ ημκ ιμκυθμβμ, ζημ ιεηα- επζημζκςκζαηυ επίπεδμ, ημκ 

ιεηαηνέπεζ ζε έκα είδμξ δζαθυβμο»
61

. 

 O H. B. Charlton (1953)
62

 παναηδνεί υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ βζα ημκ 

Browning «εα έημαε ημοξ δεζιμφξ ιε ημ εέαηνμ, αθθά εα ήβεζνε ιζα ζηδκή ζημ κμο ημο 

ακαβκχζηδ»
63

. Λίβμ ανβυηενα, μ R. Langbaum (1957) μνίγεζ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ζηδ 

αάζδ ηδξ ζπέζδξ ηδκ μπμία ακαπηφζζεζ, ηαηά ηδκ άπμρή ημο, μ ακαβκχζηδξ ιε ημκ 

ιμκμθμβζζηή: «δ ζοιπάεεζα ηδκ μπμία πνμζθένεζ μ ακαβκχζηδξ ζημκ μιζθδηή, πάνζκ ημο 

πμζήιαημξ, ζοιπάεεζα πένακ ηδξ ηνίζεχξ ημο βζα αοηυκ, δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ 

ακαβκχζηδ κα ιεηάζπεζ ζε ιία εέζδ [...], πςνίξ κα πνέπεζ, ηεθζηά, κα ζοιθςκήζεζ ιε αοηή. 

Με άθθα θυβζα, ζοιπάεεζα ηαζ ηνίζδ ανίζημκηαζ ζε νήλδ»
64

. ΐαζζηυ, ζοκεπχξ, 

παναηηδνζζηζηυ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο βζα ημκ Langbaum είκαζ υηζ μ ακαβκχζηδξ 

πνέπεζ κα ακαζηείθεζ ηδκ δεζηή ηνίζδ, κα ηδκ αθήζεζ ζε δεφηενμ πθάκμ, βζα κα 

                                                                                                                                                    
απυ ημ θονζηυ πμίδια, ζημ μπμίμ μζ ζηέρεζξ απμννέμοκ εοεέςξ απυ ημ απμιμκςιέκμ άημιμ. Aοηυ ημ θεπηυ 

απμηέθεζια ηδξ επαθήξ ημο ακενχπζκμο ιοαθμφ ιε έκα άθθμ ακενχπζκμ ιοαθυ, δεκ είκαζ παναηηδνζζηζηυ 

ημο θονζημφ πμζήιαημξ [...]. O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ ιπμνεί κα εεςνδεεί ιία ιμκμπςθδιέκδ ζογήηδζδ» 

(υ.π., 38- 39). 
60

. Browning and the Dramatic..., υ.π., 29. 
61

. Jennifer A. Wagner- Lawlor, «The Pragmatics of Silence, and the Figuration of the Reader in Browning‟s 

Dramatic Monologues», Victorian Poetry 35 (Φεζκ. 1997). [Victorian Website]. 
62

. O H. B. Charlton, «Browning: The Making of the Dramatic Lyric», The Bulletin of the John Rylands 

Library XXXV (1953), 349- 384· ημ πανάεεια: 361.  
63

. .π., 361. 
64

. R. Langbaum, The Poetry of Experience..., υ.π., 77, 105. 
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θεζημονβήζεζ δ ζοιπάεεζα
65

. Δ ζφβηνμοζδ, ή ημοθάπζζημκ δ απυηθζζδ, ακάιεζα ζηδκ 

ζοιπάεεζα ηαζ ζηδκ δεζηή ηνίζδ, είκαζ ημ απμηέθεζια πμο επζηονχκεζ ηδκ ηαοηυηδηα εκυξ 

πμζήιαημξ ςξ δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. ζμ πζμ έκημκδ είκαζ αοηή δ ζφβηνμοζδ ηυζμ πζμ 

επζηοπδιέκμξ είκαζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ, πάκηα ηαηά ημκ Langbaum. 

 Δ ιεθέηδ ημο Langbaum, ακ ηαζ δεκ είκαζ δ πνχηδ δ μπμία μνίγεζ ημ είδμξ 

εζηζαγυιεκδ ζηζξ ακαβκςζηζηέξ ακηζδνάζεζξ, είκαζ εηείκδ δ μπμία άζηδζε ηδ ιεβαθφηενδ 

επίδναζδ ζηδ ιεηαβεκέζηενδ ηνζηζηή πενί δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. Δ εεςνία ημο ηίκδζε 

έκημκμ εκδζαθένμκ βζα ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, επδνέαζε ζε έκα ααειυ ημκ ζπεηζηυ 

πνμαθδιαηζζιυ, αθθά ηδξ αζηήεδηε έκημκδ ηνζηζηή ςξ πνμξ ηζξ εειεθζχδεζξ ανπέξ ηδξ, 

ζδίςξ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ νήλδξ ζοιπάεεζαξ- ηνίζδξ
66

. Βκδεζηηζηά κα ακαθένμοιε 

ηδκ άπμρδ ηδξ Elisabeth Howe, δ μπμία εεςνεί παναπθακδηζηή ηδκ εηηίιδζδ υηζ 

«ζοιπαεμφιε ημ ηεκηνζηυ πνυζςπμ [ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο] ζε ηέημζμ ααειυ, χζηε 

κα εβηαηαθείρμοιε ηδκ δεζηή ηνίζδ βζα αοηυ» ηαζ απμννίπηεζ, ςξ πενζμνζζηζηή ηδ ζηέρδ 

υηζ «δ δοζανιμκία [ζοιπάεεζαξ- ηνίζεςξ] παναηηδνίγεζ εκ βέκεζ ημκ δναιαηζηυ 

ιμκυθμβμ»
67

. 

 Aηυιδ πζμ εφζημπα, ηαηά ηδκ εηηίιδζή ιαξ, δ Cynthia Scheinberg παναηδνεί υηζ 

ακ ηαζ μ Langbaum «οπμζηδνίγεζ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ πνμηφπηεζ ελαζηίαξ ηδξ 

ηαποπμρίαξ ηςκ αζηηςνζακχκ πενί ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ αθήεεζαξ, δ ηίκδζή ημο κα 

βεκζηεφζεζ ηζξ δζηέξ ημο ακαβκςζηζηέξ πναηηζηέξ, πνμτπμεέηεζ υηζ υθμζ μζ ακαβκχζηεξ 

είκαζ ζακ αοηυκ ηαζ έηζζ ιμζνάγμκηαζ ιζα ηαεμθζηή ζηακυηδηα ηαφηζζδξ, βζα πανάδεζβια, 

ιε ηδκ “δφκαιδ ηαζ εθεοεενία” ημο Αμφηα [ημο ιμκμθμβζζηή ζημ πμίδια ημο Browning 

«My Last Duchess»]. Βκχ μ Langbaum ζζπονίγεηαζ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ 

θακενχκεζ ημκ ζηεπηζηζζιυ ημο αζηηςνζακμφ πμζδηή βζα ηδκ ακηζηεζιεκζηή αθήεεζα, 

                                                 
65

. Δ άπμρδ αοηή έπεζ ημ πνμδβμφιεκυ ηδξ. O MacCallum («The Dramatic...», υ.π., 276) είπε οπμζηδνίλεζ 

υηζ: «μ ζηυπμξ [ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο] είκαζ κα πανμοζζαζημφκ δεδμιέκα εη ηςκ έζς. H δναιαηζηή 

ηαηακυδζδ ημο μιζθδηή, πμο πνμτπμεέηεζ ιζα μνζζιέκδ δναιαηζηή ζοιπάεεζα ιε αοηυκ, δεκ είκαζ ιυκμ 

μοζζχδδξ ζοκεήηδ, αθθά ηαζ μ ηεθζηυξ ζηυπμξ ημο είδμοξ [...]. Yπάνπεζ ιζηνυηενδ πνμεοιία κα ιάεεζ ηακείξ 

ημ απυθοηα ζςζηυ ή θάεμξ ηςκ γδηδιάηςκ πμο εβείνμκηαζ, ή ίζςξ εα ήηακ ζςζηυηενμ κα πμφιε υηζ οπάνπεζ 

δ αίζεδζδ υηζ αοηά δεκ ιπμνμφκ κα επζαεααζςεμφκ, πςνίξ κα αημφζεζ ηακείξ υθεξ ηζξ πθεονέξ ηαζ υηζ 

εκηςιεηαλφ ημ ζδιακηζηυηενμ είκαζ κα έπεζ ηακείξ ηδκ πζμ πεζζηζηή ακαθμνά ηάεε ιάνηονα πμο εα 

ιπμνμφζε κα ηθδεεί». Ο Langbaum ακαθένεηαζ αέααζα ζηδ ιεθέηδ, ζπμθζάγμκηαξ, ςζηυζμ, ιυκμ ημ έκα 

ζηέθμξ ηδξ. Βηηζιά υηζ μ ιεθεηδηήξ (The Poetry of Experience..., υ.π., 78) «»δοζηοπχξ δεκ παναημθμοεεί ηζξ 

ζοκδδθχζεζξ ηδξ δζυναζήξ ημο», δδθαδή ηδξ δζυναζδξ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ πανάβεζ κυδια ιέζς ηδξ 

ζοιπάεεζαξ. 
66

. Κνζηζηή έπεζ αζηδεεί ηαζ βζα ηδκ άπμρή ημο υηζ δεκ οπάνπμοκ ηείιεκα πμο ιπμνμφκ κα δζαααζημφκ ςξ 

δναιαηζημί ιμκυθμβμζ πνζκ απυ ηδ αζηηςνζακή επμπή. Βηηεκήξ θυβμξ βζα ημ γήηδια, ζηδκ εκυηδηα A3- α. 
67

. Elisabeth Howe, Stages of...,  υ.π., 8, 9- 10. 
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ηαηαζηεοάγεζ έκα ιοεζηυ ηαεμθζηυ ημζκυ ςξ αηνμβςκζαίμ θίεμ ηδξ δζηήξ ημο εζδμθμβζηήξ 

εεςνίαξ»
68

.  

 Καηά ηδκ άπμρή ιαξ, μζ επζθοθάλεζξ ζε ζπέζδ ιε ημ εέια ηδξ ακαζημθήξ ηδξ 

δεζηήξ ηνίζδξ δεκ ήηακ δζυθμο ααάζζιεξ. O ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μ Langbaum δζααάγεζ ημ 

πμίδια ημο Browning «My Last Duchess»
69

 (The Poems, ηυι. A‟, 349 - 350), ειθακίγεζ 

αηνζαχξ ηα παναηηδνζζηζηά ζηα μπμία αζηεί ηνζηζηή δ Scheinberg. O Langbaum ζπμθζάγεζ 

ημ εκ θυβς πμίδια ςξ ελήξ: «δ δεζηή ηνίζδ δεκ παίγεζ ζπμοδαίμ νυθμ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ ακηαπμηνζκυιαζηε ζημκ δμφηα, ηαεχξ θεάκμοιε κα ηαοηζγυιαζηε ιε αοηυκ [...]. Ο 

άηνςξ ελςθεκζηυξ παναηηήναξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο δμφηα ηαεζζηά ηδκ ηαηαδίηδ ημο 

ηδκ θζβυηενμ εκδζαθένμοζα ακηίδναζδ ηαζ δεκ ιπμνεί κα ελδβήζεζ ηδκ επζηοπία ημο 

πμζήιαημξ. Aοηυ πμο ιαξ εκδζαθένεζ πενζζζυηενμ απυ ηδκ ηαηία ημο δμφηα, είκαζ δ 

ηενάζηζα εθηοζηζηυηδηά ημο [...]. Aκαζηέθθμοιε ηδκ δεζηή ηνίζδ, δζυηζ πνμηζιμφιε κα 

ιεηάζπμοιε ζηδ δφκαιδ ηαζ ζηδκ εθεοεενία ημο δμφηα, ζημκ ζηθδνυ πονήκα ημο 

παναηηήνα ημο, αηνυιδηα πζζημφ ζημκ εαοηυ ημο [...]. Tμο επζηνέπμοιε κα “ηάκεζ ημ δζηυ 

ημο” ιε ειάξ [to have his way with us]»
70

. 

 Μεηά ηδ δζαηφπςζδ, πάκηςξ, ηδξ εεςνίαξ ημο Langbaum, μ δζάθμβμξ ακαβκχζηδ- 

ιμκμθμβζζηή ειθακίγεηαζ οπυ ηδ ιμνθή ηδξ ενιδκεοηζηήξ ζπέζδξ ημο ακαβκχζηδ ιε ημκ 

ιμκμθμβζζηή ηαζ εηθνάγεηαζ βεκζηυηενα ςξ α-ζφιθςκδ ή εζδζηυηενα ςξ εζνςκζηή. Έηζζ, μ 

D. S. Hair (1972) οπμζηδνίγεζ υηζ «μ Browning εηιεηαθθεφηδηε ηα δζάθμνα είδδ 

εζνςκείαξ πμο είκαζ εββεκή ζημ είδμξ [ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο] [...]. H εζνςκεία 

πνμηφπηεζ π.π. απυ ηδκ ακηίεεζδ ακάιεζα ζηα ηίκδηνα [ημο μιζθδηή] ηαζ ζηζξ πνάλεζξ 

[ημο]· ακάιεζα ζε αοηυ πμο θέβεηαζ ηαζ ζε αοηυ πμο οπμκμείηαζ απυ ημκ μιζθδηή· απυ 

αοηυ πμο θέβεηαζ ηαζ αοηυ πμο ηαηακμεί μ απμδέηηδξ ή μ ακαβκχζηδξ η.θ.π.»
71

. O R. 

                                                 
68

. Cynthia Scheinberg, «Recasting “sympathy and judgement”...», υ.π., [Victorian Website]. Δ Scheinberg 

ζπμθζάγεζ επίζδξ εηηεκχξ ηα εέιαηα πμο εβείνεζ ιζα ηέημζα ακάβκςζδ απυ ηδ ζφβπνμκδ ζημπζά, εκήιενδ ηαζ 

εοαζεδημπμζδιέκδ ζε γδηήιαηα θοθεηζηήξ πμθζηζηήξ. 
69

. O δμφηαξ μιζθδηήξ απεοεφκεηαζ ζε έκακ απεζηαθιέκμ, δ απμζημθή ημο μπμίμο είκαζ κα ζοκάρεζ 

ζοκμζηέζζμ ακάιεζα ζημκ αθέκηδ ημο ηαζ ιζα, πμθθά οπμζπυιεκδ ζε πνμίηα, βοκαίηα. O δμφηαξ λεκαβεί ημκ 

απεζηαθιέκμ ζε έκακ πχνμ ιε ηαθθζηεπκζηά εηεέιαηα, ακάιεζα ζηα μπμία οπάνπεζ έκαξ πίκαηαξ ιε ηδ 

ιμνθή ηδξ κεηνήξ ζογφβμο ημο. ηαδζαηά απμηαθφπηεηαζ μ ααειυξ γδθμηοπίαξ ημο δμφηα, μ μπμίμξ απ‟ υζμ 

ακηζθαιαακυιαζηε είπε “πνμηθδεεί” απυ ημκ παναηηήνα ηδξ πνχδκ ζογφβμο, απυ ημ βεβμκυξ, δδθαδή, υηζ 

παιμβεθμφζε ζε υθμοξ, παζνυηακ ιε ιζηνμπνάβιαηα η.θ.π. H ηηδηζηυηδηά ημο ημκ έζπνςλε κα «δχζ[εζ] 

μδδβίεξ» [«I gave commands»: The Poems, ηυι. A‟, 350]. Σαηημπμίδζε δδθαδή ημ πνυαθδια, δίκμκηαξ 

εκημθή βζα ηδκ εηηέθεζή ηδξ. 
70

. R. Langbaum, The Poetry of Experience..., υ.π., 82, 83, 85. Αεκ οπάνπεζ εδχ ημ πενζεχνζμ βζα κα 

ζπμθζαζηεί πυζμ έλς απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηδξ πμίδζδξ ημο Browning είκαζ μ αηναίμξ αζζεδηζζιυξ πμο 

έιιεζα ημο απμδίδεηαζ, μφηε επίζδξ κα ζπμθζαζημφκ ακαβκχζεζξ ημο ζοβηεηνζιέκμο πμζήιαημξ ζηζξ μπμίεξ 

οπμζηδνίγεηαζ υηζ ζημκ θυβμ ημο δμφηα («My Last Duchess»), υπςξ ηαζ ζε πμθθμφξ άθθμοξ αζηηςνζακμφξ 

δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ, εειαημπμζείηαζ δ πναβιμπμίδζδ ηδξ βοκαίηαξ, ςξ ακηζηεζιέκμο ένβμο ηέπκδξ, μφηε 

ηέθμξ πυζμ ζοπκά μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ θεζημφνβδζε ςξ είδμξ πμο δίκεζ θςκή ζηδκ μπηζηή βςκία ηςκ 

ημζκςκζηά ζηενδιέκςκ θςκήξ. 
71

. D. S. Hair, Browning’s Experiments with Genre, Toronto, University of Toronto Press, 1972, 104. ηδκ 

ίδζα θμβζηή, εηείκδ ηδξ εζνςκζηήξ ενιδκείαξ ηςκ θυβςκ ημο ιμκμθμβζζηή απυ ημκ ακαβκχζηδ, αθ.: R. A. 
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Rader (1976), μνεά ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, απμζοκδέεζ ηδκ πενζβναθή ηδξ ενιδκεοηζηήξ 

ζπέζδξ ακαβκχζηδ- ιμκμθμβζζηή απυ ηδκ απμηθεζζηζηή ακαθμνά ζημ ζημζπείμ ηδξ 

εζνςκείαξ. Γζα ημκ Rader, μζ ακαβκχζηεξ «είηε ηαηακμμφιε ημοξ ζημπμφξ [ημο 

ιμκμθμβζζηή] ηυζμ ηαθά υζμ ηαζ μ ίδζμξ [μ ιμκμθμβζζηήξ], ηαεχξ δ βκχζδ ή δ ζζπφξ ημο 

[ιμκμθμβζζηή] οπενααίκμοκ ηζξ δζηέξ ιαξ [...] είηε ημκ ηαηακμμφιε ηαθφηενα απυ υηζ 

ηαηακμεί εηείκμξ ημκ εαοηυ ημο, υπςξ μ έθδαμξ [ηαηακμεί] ημ αθεθέξ παζδί»
72

. 

 Πάκηςξ, εκδεζηηζηή ημο αδζελυδμο ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ δ ηνζηζηή έκακηζ ημο 

μνζζιμφ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, πανά ηζξ ζδιακηζηέξ επζιένμοξ ζοιαμθέξ, είκαζ δ 

επακάηαιρδ ζε έκακ ηνμπμθμβζηυ πνμζδζμνζζιυ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. Έηζζ, μ A. 

Sinfield (1977), οπμζηδνίγεζ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ «απθχξ έκα πμίδια ζε 

πνχημ πνυζςπμ πμο εηθένεηαζ, ημοθάπζζημκ ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο, απυ ηάπμζμκ, μ 

μπμίμξ οπμδεζηκφεηαζ υηζ δεκ είκαζ μ πμζδηήξ»
73

. 

 

A2- δ. Oξηζκόο ηνπ είδνπο: αδηέμνδα πξαγκαηηθά θαη θαληαζηηθά. 

 ημ ζδιείμ αοηυ, πνέπεζ κα ακαθενεμφιε ζε δφμ εκζηάζεζξ πμο έπμοκ δζαηοπςεεί 

ζπεηζηά ιε ηζξ ιεευδμοξ μζ μπμίεξ αημθμοεμφκηαζ απυ ηδκ ηνζηζηή ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο πνμηεζιέκμο βζα ημκ μνζζιυ ημο. H πνχηδ έκζηαζδ, βζα ηδκ μπμία έβζκε ήδδ 

θυβμξ, είκαζ εηείκδ ημο R. Langbaum, μ μπμίμξ οπμζηήνζλε υηζ ημ αδζέλμδμ ζημ μπμίμ ηαηά 

ηδκ άπμρή ημο είπε πενζέθεεζ δ ηνζηζηή ζηδκ πνμζπάεεζά ηδξ κα μνίζεζ ημκ δναιαηζηυ 

ιμκυθμ, μθεζθυηακ ζηζξ ιδπακζζηζηέξ (δδθαδή, ηνμπμθμβζηέξ ηαζ ιμνθζηέξ εεςνήζεζξ) 

ιεευδμοξ ηδξ
74

. 

 H δεφηενδ έκζηαζδ, ιε έιιεζδ ακαθμνά ζηδ ιέεμδμ ημο Langbaum, είκαζ εηείκδ 

ημο D. Bergman, δζαηοπςιέκδ ζηδ ζφκημιδ, αθθά εκδζαθένμοζα ενβαζία ημο βζα ημοξ 

δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ ημο Browning. Ο Bergman ηάκεζ ηδκ επζζήιακζδ υηζ ημ 

ηαεζενςιέκμ πνυηοπμ δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ακηθείηαζ απυ ιμκμθυβμοξ ηςκ μπμίςκ μζ 

μιζθδηέξ είκαζ απμηοπδιέκμζ, δζεθεανιέκμζ η.θ.π. (αλζυιειπημζ / reprehensible, υπςξ ημ 

εέηεζ μ Langbaum)
75

. Έηζζ, έκαξ πμίδια, υπςξ μ «Saul» (The Poems, ηυι. A‟, 689- 700) 

ημο Browning, ζημ μπμίμ μ ιμκμθμβζζηήξ δεκ είκαζ αλζυιειπημξ, είηε δεκ εεςνείηαζ 

δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είηε ηνίκεηαζ απμηοπδιέκμξ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ: «δ 

                                                                                                                                                    
King, Jr, The Focusing Artifice. The Poetry of Robert Browning, Athens- Ohio, Ohio University Press, 1968, 

67· G. T. Wright, The Poet in the Poem. The Personae of Eliot, Yeats, and Pound, Nέα Yυνηδ, Cordian 

Press, 1974, 55· Ph. Drew, The Poetry of Browning..., υ.π., 15. 
72

. R. Rader, «The Dramatic Monologue and Related Lyric Forms», Critical Inquiry 3 (Φεζκ. 1976), 131- 

151· ημ πανάεεια: 139. ε ακάθμβδ ηαηεφεοκζδ, αθ. ημκ μνζζιυ πμο πνμηείκεζ δ Adena Rosmarin (The 

power of..., υ.π., 46): «Aξ μνίζμοιε ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ςξ πμίδια πμο ηαθεί ημοξ ακαβκχζηεξ ημο κα 

δζαπςνίζμοκ ημ κυδια ημο παναηηήνα- μιζθδηή απυ εηείκμ ημο πμζήιαημξ». 
73

. Al. Sinfield, Dramatic Monologue, υ.π., 8.  
74

. The Poetry of Experience..., υ.π., 75. 
75

. .π., 85. 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



36 

 

[οπμηζεέιεκδ] ακςηενυηδηα ημο πμζήιαημξ «My Last Duchess» ζε ζπέζδ ιε ημκ «Saul» 

ελδβείηαζ υηακ ζηεθηεί ηακείξ υηζ ηα ηνζηήνζα “ανζζηείαξ” [ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο] 

πνμζθαιαάκμκηαζ απυ ημ πμίδια «My Last Duchess» ή απυ άθθα πμο ημο ιμζάγμοκ»
76

. 

 Τπυ ιία έκκμζα, ηαζ μζ δφμ εκζηάζεζξ είκαζ αάζζιεξ. H ακηίννδζδ ημο Langbaum 

υηζ μζ μνζζιμί ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο πενζμνίγμκηαζ κα ημκ δζαηνίκμοκ απυ ηδκ 

αθδβδιαηζηή, ηδ δναιαηζηή ηαζ ηδ θονζηή πμίδζδ, είκαζ αάζζιδ ιε ηδκ έκκμζα υηζ ζε 

αοημφξ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ πνμζδζμνίγεηαζ ιυκμ ηνμπμθμβζηά ηαζ υπζ εζδμθμβζηά, ακ 

ηαζ μ παναηηδνζζιυξ αοηχκ ηςκ μνζζιχκ ςξ ιδπακζζηζηχκ είκαζ πνμηαηεζθδιιέκμξ. 

 Δ έκζηαζδ ημο Bergman είκαζ αάζζιδ ιε ηδκ έκκμζα υηζ πμθθμί απυ ημοξ μνζζιμφξ 

ημο είδμοξ, έπμοκ ηοηθζηυ παναηηήνα. Χξ βκςζηυκ, ιπμνεί ηακείξ, πνμηεζιέκμο κα μνίζεζ 

έκα είδμξ, κα λεηζκά έπμκηαξ επζθέλεζ έκακ ανζειυ ηεζιέκςκ ηαζ ζηδ αάζδ αοηχκ κα 

εεςνεί υηζ ακάβεηαζ ζηα εηθαιαακυιεκα ςξ εββεκή παναηηδνζζηζηά ημο είδμοξ. Ώοηυ πμο 

πανααθέπεηαζ ζε ιζα ηέημζα ακαθοηζηή ιέεμδμ, είκαζ υηζ δ επζθμβή ηαεεαοηή έπεζ βίκεζ ιε 

ηνζηήνζμ ήδδ ζπδιαηζζιέκεξ ακηίθδρεζξ ηαζ επζδζχλεζξ βζα ημ είδμξ. Έιιεζα ή ηαζ νδηά, 

ηα επζθεβιέκα πμζήιαηα ακαβμνεφμκηαζ ακηζπνμζςπεοηζηά δείβιαηα ημο είδμοξ, ηαζ απυ 

αοηά ζοκάβμκηαζ ηα ακαβηαία παναηηδνζζηζηά ημο. Μπμνεί ηακείξ, αέααζα, κα ζζπονζζηεί 

υηζ αημθμοεεί ηδκ ακηίζηνμθδ ηαηηζηή ηαζ κα δζαηοπχζεζ έκα μνζζιυ ιε νδηά ζοκεεηζηυ 

παναηηήνα. Βδχ δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ ήδδ ζπδιαηζζιέκδ ακηίθδρδ. Χζηυζμ, δ εηάζημηε 

ήδδ ζπδιαηζζιέκδ ακηίθδρδ βζα ημ είδμξ ιμνθμπμζείηαζ, ακάιεζα ζε άθθμοξ πανάβμκηεξ, 

ηαζ απυ ηδκ ειπεζνία πμο έπεζ ηακείξ ιε ζοβηεηνζιέκα ηείιεκα. 

 Ώκηζςιεηςπίγμοιε, ζοκεπχξ, εδχ ηδκ επζζηδιμθμβζηή δοζπένεζα πμο ακαηφπηεζ ζε 

ηάεε πνμζπάεεζα κα απμδμεεί πνμηεναζυηδηα, πνμκζηή ή αζηζαηή, είηε ζηδκ ακαθοηζηή 

(απυ ημ επζιένμοξ, ημ αημιζηυ, βκςνίγμοιε ημ υθμκ) είηε ζηδ ζοκεεηζηή πνμζέββζζδ (απυ 

ημ υθμκ βκςνίγμοιε ημ αημιζηυ, ημ επζιένμοξ). 

 ημ ζδιείμ υιςξ αοηυ πνέπεζ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ, ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, μφηε 

ιδπακζζηζημί (υπςξ ζζπονίγεηαζ μ Langbaum) μφηε αοεαίνεημζ (υπςξ οπμκμεί μ Bergman) 

είκαζ μζ μνζζιμί, δείβιαηα ηςκ μπμίςκ ζπμθζάζηδηακ ζηζξ πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ. Κάεε 

εζδμθμβζηυξ μνζζιυξ πνμζδζμνίγεηαζ ζζημνζηά ηαζ πνμζακαημθίγεηαζ πναβιαημθμβζηά: 

ζηδκ ζζημνζηή ηαζ ζηδκ πναβιαημθμβία ανίζηεζ ηδ κμιζιμπμίδζή ημο. Με αοηή ηδκ έκκμζα, 

δ πανμοζία ημο ενιδκεοηζημφ ηφηθμο ζημ πεδίμ ηδξ εζδμθμβζηήξ ιεθέηδξ δεκ είκαζ 

ακαβηαζηζηά δοζμίςκδ, ηαεχξ, έιιεζα, αίνεζ ηζξ αζηζάζεζξ πμο ηάπμηε απμδίδμκηαζ ζηζξ 

εζδμθμβζημφξ μνζζιμφξ υηζ είκαζ ιδπακζζηζημί, υηζ ζηενμφκηαζ ζδιαζίαξ, υηζ δεκ έπμοκ 
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(1980), 772- 787· ημ πανάεεια: 773. 
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ενιδκεοηζηυ εηηυπζζια. Βπζπθέμκ, μ ενιδκεοηζηυξ ηφηθμξ, πνμηφπηεζ πάκηα εκηυξ 

ζοιθναγμιέκςκ ηαζ δεκ είκαζ ανκδηζηυξ, αθθά παναβςβζηυξ. 

 Έηζζ, ηαηά ηδκ πνχηδ πενζυδμ πνυζθδρδξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, μζ 

πανάβμκηεξ πναβιαημθμβζηήξ δζαιυνθςζδξ ηςκ πμζηίθςκ μνζζιχκ, ηαηά ηδκ εηηίιδζή 

ιαξ, ήηακ: α) δ ακάβηδ ηνμπμθμβζημφ πνμζδζμνζζιμφ ημο, χζηε κα ιδκ ενιδκεφεηαζ ιε 

ημοξ ηυηε δζαδεδμιέκμοξ υνμοξ ακάβκςζδξ ηδξ θονζηήξ πμίδζδξ (ημ πμίδια ςξ εοεεία 

έηθναζδ ημο πμζδηή ημο) ηαζ α) δ ακάβηδ κα ηεεμφκ ζοβηεηνζιέκμζ υνμζ ακάβκςζήξ ημο 

(βζαηί θαίκμκηαζ δοζκυδημζ μζ δναιαηζημί ιμκυθμβμζ, βζαηί θαίκεηαζ κα πανμοζζάγμοκ 

ηεκά, βζαηί έπεζ ζδιαζία δ ροπμθμβζηή πνμζέββζζδ ημο μιζθδηή η.θ.π.). Καηά ηδ δεφηενδ 

πενίμδμ, μζ μνζζιμί πμο πνμτπμεέημοκ ηδκ πανμοζία απμδέηηδ επζδζχημοκ, ηαηά ηδκ 

εηηίιδζή ιαξ, κα απμδχζμοκ ζηδ ζπέζδ ιμκμθμβζζηή- απμδέηηδ ηδκ εκηφπςζδ δζαθυβμο 

πμο πνμηαθεί μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ. Καηά ηδκ ηνίηδ πενίμδμ, δ εκηφπςζδ δζαθυβμο 

παίνκεζ ηδκ έκκμζα ηδξ ενιδκεοηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηδκ μπμία ηαθείηαζ κα ακαθάαεζ μ 

ακαβκχζηδξ. Ώοηή δ δναζηδνζυηδηα ηςδζημπμζείηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα μνζζιμφ ημο 

είδμοξ
77

. 

 Καηά ηδκ άπμρή ιαξ δ ηνζηζηή παναβςβή ζημ εέια ημο μνζζιμφ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο είκαζ ελαζνεηζηά πθμφζζα ηαζ βυκζιδ. Ώνηεηέξ απυ ηζξ ααζζηέξ επζζδιάκζεζξ 

ηδξ αλζμπμζμφκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ δζηήξ ιαξ ηαλζκμιζηήξ πνυηαζδξ
78

. Οπςζδήπμηε, ημ 

ααζζηυ ζημζπείμ πμο αλζμπμζείηαζ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ μνίγεηαζ 

ηαηά ηακυκα ζε επζημζκςκζαηή αάζδ. 

 Αεκ είκαζ, ςζηυζμ, δοκαηυκ κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ αάζδ ηδξ ιεθέηδξ ημο είδμοξ 

έκαξ απυ ημοξ οπάνπμκηεξ μνζζιμφξ, αοημφζζμξ ή ηνμπμπμζδιέκμξ, βζα ημοξ ελήξ θυβμοξ. 

Οζ ηνμπμθμβζημί μνζζιμί ακάβμοκ μοζζαζηζηά ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ζε έκα επίπεδμ 

αθαίνεζδξ ακηίζημζπμ ιε εηείκμ ζημ μπμίμ ηείηαζ μ αθδβδιαηζηυξ ηαζ μ δναιαηζηυξ 

ηνυπμξ ακαπανάζηαζδξ. Μζα ηέημζα ακαβςβή ακηζααίκεζ ζηδκ ακηίθδρδ υηζ μ δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ είκαζ θμβμηεπκζηυ είδμξ. Oζ μνζζιμί πμο πνμτπμεέημοκ ηεζιεκζηά εββεβναιιέκμ 

απμδέηηδ ημο ιμκμθυβμο είκαζ ελαζνεηζηά πενζμνζζηζημί ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα ελδβήζμοκ ημ 

βεβμκυξ υηζ, ακ ηαζ ζε πθήεμξ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ δεκ πενζθαιαάκεηαζ απμδέηηδξ, 

εκημφημζξ πνμηφπηεζ δ εκηφπςζδ εκυξ ζδζυηοπμο δζαθυβμο (ημο μπμίμο ηδκ πνμέθεοζδ 

                                                 
77

. Βζδζηά ζηδκ πενίπηςζδ ημο Langbaum, μ μπμίμξ πνμηείκεζ έκακ ελαζνεηζηά πενζμνζζηζηυ μνζζιυ, εκ 

ακηζεέζεζ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ μνζζιμφξ ηδξ επμπήξ, δ εεςνία οπδνεηεί πανάθθδθα, ιία ζζημνζμβναθζηή 

ζηυπεοζδ. οβηεηνζιέκα, ηδκ ακάδεζλδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, ςξ κέμο είδμοξ ημ μπμίμ εκχκεζ ηδ 

νμιακηζηή ιε ηδ ιμκηένκα πμίδζδ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα A3- α). Τπ‟ αοηή ηδκ έκκμζα έκαξ 

πενζμνζζηζηυξ μνζζιυξ ηαθείηαζ κα απμηθείζεζ απυ ημ είδμξ ηείιεκα παθαζυηενςκ επμπχκ. 
78

. Oζ δφμ απυ ηζξ ηνεζξ παναιέηνμοξ, αάζεζ ηςκ μπμίςκ ζημζπεζμεεηείηαζ ημ ηαλζκμιζηυ ιαξ ζφζηδια, 

δδθαδή ημ πμζυκ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B2) ηαζ δ ζφκεεζδ (αθ. 

ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B2), πνμηφπημοκ απυ ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ ηνμπμθμβζηχκ μνζζιχκ ηαζ ηςκ 

μνζζιχκ πμο πνμτπμεέημοκ εββεβναιιέκμ ηεζιεκζηά απμδέηηδ. 
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επζπεζνμφιε κα δζενεοκήζμοιε ζηζξ εκυηδηεξ B8 ηαζ Γ2- α, Γ2- α, Γ2- β). Tέθμξ, μζ μνζζιμί 

μζ μπμίμζ δίκμοκ έιθαζδ ζημ βεβμκυξ υηζ ηαηά ηδκ ενιδκεία ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο μ 

ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα ακαγδηήζεζ έκα κυδια ημ μπμίμ δεκ ηαοηίγεηαζ ιε εηείκμ ημ μπμίμ 

ακαγδηά ή εειαημπμζεί μ μιζθδηήξ, είκαζ ελαζνεηζηά βεκζηεοηζημί ηαζ ηςδζημπμζμφκ ιία 

ζπέζδ δ μπμία είκαζ δοκαηυκ κα πνμηφρεζ ζε πμζηίθα ηείιεκα ηα μπμία δεκ ακήημοκ ζημ 

είδμξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. 

 

A3- α. Iζηνξηνγξαθηθό ζρήκα: γέλεζε ή ηξνπνπνίεζε; 

 πςξ ήδδ ακαθέναιε ζηδκ ανπή ημο ηεθαθαίμο, μζ δζαθςκίεξ, εηηυξ απυ ηα 

γδηήιαηα ημο μνζζιμφ, επεηηείκμκηαζ ηαζ ζηδκ ζζημνία ημο είδμοξ- ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ 

πνμέθεοζή ημο. Έκα απυ ηα δεδμιέκα πμο πενζπθέηεζ ηαζ ηάκεζ αηυιδ πζμ εκδζαθένμκ ημ 

γήηδια είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ δφμ πμζδηέξ, πμο ακαβκςνίγμκηαζ ςξ ημνοθαίμζ εηπνυζςπμί 

ημο, μ Browning ηαζ μ Tennyson, έβναρακ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ ηδκ ίδζα πενίμδμ, 

ενβαγυιεκμζ ακελάνηδηα μ έκαξ απυ ημκ άθθμ. Βη ηςκ πναβιάηςκ, μ δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ έπεζ ακηζιεηςπζζηεί, απυ ιία ιενίδα ηδξ ηνζηζηήξ, ςξ «αββθζηυ» είδμξ, απυ ηδκ 

άπμρδ ηδξ πνμέθεοζήξ ημο. 

 Τπάνπμοκ, ςζηυζμ, δφμ ααζζηέξ ζζημνζμβναθζηέξ επζθμβέξ πνμηεζιέκμο βζα ημκ 

δναιαηζηυ ιμκυθμβμ. H πνχηδ επζθμβή ααζίγεηαζ ζηδκ άπμρδ υηζ μ δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ είκαζ έκα κέμ πμζδηζηυ είδμξ ηαζ υηζ ειθακίγεηαζ ζε ιζα μνζζιέκδ ζζημνζηή 

πενίμδμ, ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 19
μο

 αζχκα, ςξ δζέλμδμξ ζε δζάθμνεξ ιμνθέξ ηνίζεςκ: 

πμζδημθμβζηχκ, εζδμθμβζηχκ, ηαζ εονφηενα πμθζηζζιζηχκ, εκημπζζιέκςκ ζηδκ αββθζηή 

θμβμηεπκία. 

 ε πνυζθαηδ ιεθέηδ, αέααζα, μ H. Tucker απμδέπεηαζ υηζ «εα ανζζηυιαζηακ ζε 

πμθφ δφζημθδ εέζδ, εάκ ηαθμφιαζηακ κα απμδείλμοιε υηζ ημ πμίδια “The Thorn” ημο 

Wordsworth, ημ “Eloisa to Abelard” ημο Pope, ημ “L‟ Allegro” ημο Milton, μ πνυθμβμξ ζημ 

“The Wife of Bath‟s Tale” ημο Chaucer είκαζ θζβυηενμ δναιαηζημί ιμκυθμβμζ, απυ υζμ 

είκαζ ηα πμζήιαηα ημο Browning, ημο Tennyson, [...], ημο Arnold, ημο Meredith, ημο 

Swinburne ηαζ άθθςκ»
79

. Aκ ηαζ μ Tucker δζεοηνζκίγεζ υηζ ηείιεκα πμο εα ιπμνμφζακ κα 

εκηαπεμφκ ζημ είδμξ έπμοκ βναθηεί πνζκ απυ ηδ αζηηςνζακή επμπή, ημκίγεζ πανάθθδθα ηδκ 

ζδζαίηενδ εονεηζηή ζδιαζία ηδκ μπμία ζοκεπίγεζ κα έπεζ δ ζδέα ηδξ επζκυδζδξ ημο είδμοξ 

απυ ημοξ αζηηςνζακμφξ, πνμηεζιέκμο βζα ηδκ ζζημνία ηδξ ιμκηένκαξ πμίδζδξ: «H ζζημνία 

ηδξ θμβμηεπκίαξ ιαξ είκαζ βειάηδ πεπμίεδζδ, υηακ ηδνφζζεζ ημκ αζηηςνζακυ δναιαηζηυ 

ιμκυθμβμ κέμ είδμξ πμίδζδξ. Δ ζοβηεηνζιέκδ αθήβδζδ ζπεηζηά ηδκ ακάπηολδ ηδξ 
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ιμκηένκαξ πμίδζδξ είκαζ ιζα απυ ηζξ ηαθφηενεξ πμο δζαεέημοιε»
80

. Καζ πνάβιαηζ, υπςξ εα 

δμφιε ζηδ ζοκέπεζα, ηονίςξ δζα ιέζμο ηδξ εεςνίαξ ημο Langbaum, μ δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ εεςνήεδηε ημ θμβμηεπκζηυ είδμξ, ημ μπμίμ ελαζθαθίγεζ ιζα ιμνθή ζοκέπεζαξ 

ακάιεζα ζηδ νμιακηζηή ηαζ ζηδ ιμκηένκα πμίδζδ. 

 ημ πθαίζζμ ηδξ δεφηενδξ ηάζδξ βζα ηδκ ζζημνία ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, δεκ 

αιθζζαδηείηαζ, αεααίςξ, ημ αοηαπυδεζηημ· υηζ, δδθαδή, ηαηά ημ δεφηενμ ήιζζο ημο 19
μο

 

αζχκα, μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ απμηηά ιία άκεο πνμδβμοιέκμο ηνζζζιυηδηα ζημκ πχνμ 

ηδξ πμίδζδξ ηαζ υηζ δ εζδμθμβζηή ηονζανπία ημο ζοκδέεηαζ ιε εονφηενεξ ιεηααμθέξ ηυζμ 

ζημ εζδζηυηενμ πεδίμ ηδξ πμίδζδξ ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ υζμ ηαζ ζημ εονφηενμ ημζκςκζηυ ηαζ 

πμθζηζζιζηυ πεδίμ (ιεηααμθέξ ζηζξ μπμίεξ εζηζάγεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ δ άθθδ 

ζζημνζμβναθζηή ηάζδ). 

 ιςξ, μνεά ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, δ δεφηενδ “ζπμθή” ηδξ ζζημνίαξ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο εβηαηαθείπεζ ημ ελδβδηζηυ ζπήια ηδξ βέκεζδξ ή ηδξ επζκυδζδξ ημο είδμοξ απυ 

ημοξ αζηηςνζακμφξ πμζδηέξ ηαζ δίκεζ έιθαζδ ζημ βεβμκυξ υηζ ηείιεκα πμο εα ιπμνμφζακ 

κα εκηαπεμφκ ζημ είδμξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ή πνμδνμιζηά ημο είδδ οπήνπακ 

ακέηαεεκ, ζε δζάθμνεξ θμβμηεπκίεξ. 

 Δ αδοκαιία, πάκηα ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, αοηήξ ηδξ άπμρδξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ 

υηζ, πνμηεζιέκμο κα απμδείλεζ ηδκ φπανλδ δναιαηζημφ ιμκμθυβμο πνζκ απυ ηδ αζηηςνζακή 

επμπή, επακαηάιπηεζ ζημκ ηνμπμθμβζηυ πνμζδζμνζζιυ ημο. Ώοηή δ αδοκαιία ιεζχκεζ ηδκ 

πεζζηζηή ζζπφ ηδξ πνυηαζδξ, ηαεχξ είκαζ δοκαηυκ κα δζαηοπςεεί, ηαζ έπεζ υκηςξ 

δζαηοπςεεί, δ έκζηαζδ (αθ. ακαθονζηά ζηδκ εκυηδηα A3- β) υηζ πμθθά απυ ηα ηείιεκα ηα 

μπμία επζηαθείηαζ, ζαθχξ υπζ υθα, ιμζάγμοκ ιε ημκ αζηηςνζακυ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, ιυκμ 

απυ ηδκ άπμρδ υηζ μ μιζθδηήξ οπμδεζηκφεηαζ πςξ δεκ ηαοηίγεηαζ ιε ημκ πμζδηή. 

 Γίκεηαζ ακηζθδπηή, ζοκεπχξ, δ ακάβηδ εκυξ εζδμθμβζημφ μνζζιμφ ημο δναιαηζημφ 

ιμκυθμβμο, μ μπμίμξ: α) κα ελδβεί ηδκ εκηφπςζδ δζαθυβμο, ηδκ μπμία δδιζμονβεί ημ 

ιμκμθμβζηυ ζηδ ζφκεεζή ημο είδμξ ηαζ α) κα ιδκ θεζημονβεί ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ 

ζζημνζηήξ πενζπανάηςζήξ ημο. 

 

A3- β. Iζηνξηνγξαθηθό ζρήκα: ν δξακαηηθόο κνλόινγνο ωο ζεξαπεία θαη “κάζθα”. 

 Αζαηοπχζαιε, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εα επζπεζνήζμοιε κα ηεηιδνζχζμοιε, ηδκ άπμρδ 

υηζ δ ζπεηζηή ιε ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ηνζηζηή πενζβνάθεζ ζοπκά ηδ θεζημονβία ημο 

είδμοξ ιε ιία νδημνζηή, ηδκ μπμία ιπμνμφιε κα απμηαθέζμοιε νδημνζηή ηδξ “εεναπείαξ” 

ή ηδξ “απυηνορδξ”. ημ πθαίζζυ ηδξ, μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ πανμοζζάγεηαζ ςξ 
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. .π., 122. 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



40 

 

“ακηίδμημ” ή “πνμζςπείμ- ιάζηα”
81

, ηαεχξ οπμηίεεηαζ υηζ εεναπεφεζ ή ηαθφπηεζ 

δζαθυνςκ εζδχκ ηνίζεζξ, μζ μπμίεξ άπημκηαζ είηε ηςκ πνμζςπζηχκ αδζελυδςκ ηςκ πμζδηχκ 

είηε βεκζηεοιέκςκ εζδμθμβζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ ηνίζεςκ. Ώπυ ηζξ πνμζεββίζεζξ πμο 

πανμοζζάγμοκ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ςξ πμζδηζηή επζθμβή άιεζα ζοκανηδιέκδ ιε 

αδζέλμδα, άθθεξ ηα εεςνμφκ αδζέλμδα ροπμθμβζηήξ ηάλδξ ηςκ ίδζςκ ηςκ πμζδηχκ, άθθεξ 

ςξ αδζέλμδα πμζδηζηήξ ηάλδξ ηαζ άθθεξ ςξ ζοκδοαζιυ ροπμθμβζηχκ ηαζ πμζδηζηχκ 

αδζελυδςκ. 

 Πμθφ παναηηδνζζηζηά, ζηδ ιεθέηδ ημο E. Faas, δ δδιζμονβία
82

 ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο εκημπίγεηαζ πνμκζηά ηδκ ίδζα επμπή, ηαηά ηδκ μπμία ηονζανπεί δ «κέα επζζηήιδ 

ηδξ κυδζδξ». Δ ζζημνζηή αοηή ζφβηθζζδ απμδίδεηαζ ζηδ βεκζηυηενδ ηάζδ ηδξ επμπήξ βζα 

αοημ-ακάθοζδ ηαζ εκδμζηυπδζδ, ηαεχξ ηαζ ζημ ζδζαίηενα αολδιέκμ εκδζαθένμκ βζα 

απμηθίκμοζεξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ροπμζφκεεζεζξ. Οζ αζηηςνζακμί, ηαηά ημκ Faas, 

δζαπίζηςκακ υηζ αοηυ πμο μζ ζφβπνμκμί ημοξ ροπμθυβμζ ακηζιεηχπζγακ ςξ απυηθζζδ απυ 

ημ θοζζμθμβζηυ, ήηακ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ, μζ μπμίεξ παθαζυηενα δεκ 

ακηζιεηςπίγμκηακ ςξ παεμθμβζηέξ. 

 O θυαμξ βζα ηδκ πζεακυηδηα κα εεςνδεεί ηακείξ ροπμθμβζηά αζεεκήξ ηαζ μ θυαμξ 

ημο εβηθεζζιμφ ζε ζδνφιαηα είπε θάαεζ πνςηυβκςνεξ δζαζηάζεζξ. Σμ ένβμ ηςκ πμζδηχκ 

δεκ έιεκε ζημ απονυαθδημ ηςκ ροπμθμβζηχκ ακαθφζεςκ. ηα πενζμδζηά ηδξ επμπήξ, πθάζ 

ζηζξ αζαθζμηνζηζηέξ ηαζ ζηζξ πανμοζζάζεζξ πμζδηζηχκ ζοθθμβχκ, δδιμζζεφμκηακ άνενα ηαζ 

ιεθέηεξ πμο ακέθοακ ηδκ ροπμθμβζηή θοζζμβκςιία δζαθυνςκ πμζδηχκ, ζοκανηχκηαξ ηδκ 

ιε πμζηίθεξ ιμνθέξ πκεοιαηζηήξ παεμθμβίαξ (μζ μπμίεξ ειθακίγμκηακ, αεααίςξ, ηαζ ζημ 

εονφηενμ ημζκςκζηυ ζφκμθμ). 

 Έηζζ, ηαηά ημκ Faas, ηυζμ μ Browning υζμ ηαζ μ Tennyson μδδβήεδηακ ζημκ 

δναιαηζηυ ιμκυθμβμ «απυ ηδκ ίδζα χεδζδ κα ακηζηεζιεκζημπμζήζμοκ ηδκ εκδμζηυπδζδ 

[...]. Οζ πνμζςπζηέξ ειπεζνίεξ ροπμθμβζηήξ ή / ηαζ παεμθμβζηήξ θφζδξ [...] έπαζλακ γςηζηυ 

νυθμ ζηδκ ακάδοζδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. πςξ μζ βζαηνμί παναηδνμφζακ ημοξ 

έβηθεζζημοξ αζεεκείξ ημοξ βζα ζοιπηχιαηα, ηα μπμία εκ ιένεζ ειθάκζγακ ηαζ μζ ίδζμζ, έηζζ 

                                                 
81

. Γζα ηδκ ενιδκεοηζηή ηαζ βναιιαημθμβζηή αλζμπμίδζδ ηδξ ιάζηαξ ή/ ηαζ ημο πνμζςπείμο απυ ηδκ ηνζηζηή 

βζα ηδκ εθθδκζηή πμίδζδ, π.π. αθ.: K. Myrsiades, «The Classical Past in Yannis Ritsos‟ Dramatic 

Monologues», Papers on Language and Literature 14 (Φεζκ. 1978), 450- 458· Αχνα Mεκηή, «ηνάηδξ 

Θαθαζζζκυξ ηαζ Mαεζυξ Παζηάθδξ. Αφμ πνμζςπεία ημο Γζχνβμο εθένδ», Πνίεζε 13 (Άκμζλ.- Kαθ. 1999), 

188- 204· Aθ. Κμζιαηυπμοθμξ, «Παναηδνήζεζξ ζημ ένβμ ηδξ Zςήξ Kανέθθδ», Tεηξάδηα Eπζχλεο 35 (1997) 

70- 75. 
82

. Άπμρή ιαξ είκαζ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ δεκ δδιζμονβείηαζ απυ ημοξ αζηηςνζακμφξ (αθ. ακαθοηζηά 

ζηδκ εκυηδηα A3- β). Έηζζ, υηακ πνδζζιμπμζμφιε ηδκ έκκμζα ηδξ δδιζμονβίαξ, εκκμείηαζ ζηαεενά, ηδξ 

δδιζμονβίαξ, ηαηά ηδκ ακηίθδρδ ηςκ ηνζηζηχκ βζα ημοξ μπμίμοξ βίκεηαζ θυβμξ. 
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ηαζ μζ πμζδηέξ πνδζζιμπμίδζακ ηα “ηεθζά θνεκμθμβζηχκ ζδνοιάηςκ”
83

 ηςκ ιμκμθυβςκ 

ημοξ, βζα κα εηεέζμοκ ζε ιζα ςζεί ηθζκζηή ακάθοζδ ηα δζηά ημοξ πζμ πζεζηζηά πκεοιαηζηά 

δζθήιιαηα»
84

. 

 οκμρίγμκηαξ, μ Faas ζοκδέεζ ηδ δδιζμονβία ημο είδμοξ: α) ιε ηδκ ακάβηδ βζα 

εκδμζηυπδζδ ηαζ βζα ακάθοζδ ακδζοπδηζηχκ ροπμθμβζηχκ ηαηαζηάζεςκ· α) ιε ημ 

βεβμκυξ υηζ δ εθάπζζηδ απυηθζζδ απυ ημ “θοζζμθμβζηυ” ιπμνμφζε κα απμδμεεί ζε κμδηζηή 

δζαηαναπή ηαζ β) ιε ηδκ ακηίθδρδ υηζ δ ακηζηεζιεκζημπμίδζδ ηδξ δζαηαναπήξ ή ηδξ 

απυηθζζδξ απμηεθμφζε έκα αήια πνμξ ηδκ οπένααζή ηδξ. 

 Aηυιδ ηαζ ακ δεπεμφιε, πνμζςνζκά, υηζ έκα ακηζηεζιεκζηυ θμβμηεπκζηυ είδμξ έπεζ 

ιζα μνζζιέκδ εεναπεοηζηή θεζημονβζηυηδηα ηαζ επζπθέμκ υηζ ιπμνεί κα ηαθφρεζ, ιε ηδκ 

έκκμζα ηδξ απυηνορδξ, πνμζςπζηέξ ακδζοπίεξ ηαζ πνμαθδιαηζζιμφξ ηςκ πμζδηχκ πμο 

επζδίδμκηαζ ζε αοηυ, μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ, αζθαθχξ, δεκ είκαζ ημ ιμκαδζηυ 

εεςνμφιεκμ ακηζηεζιεκζηυ είδμξ. Βλάθθμο, ημ είδμξ ηδξ οπμηζεέιεκδξ ηάθορδξ ηδκ μπμία 

πνμζθένεζ, θαίκεηαζ κα είκαζ εθάπζζηα απμηεθεζιαηζηυ εθυζμκ, υπςξ μ Faas ιαξ 

πθδνμθμνεί, «μζ πμζδηέξ ζζπονίγμκηακ υηζ ιζθμφζακ απθχξ ελ μκυιαημξ ηςκ πνμζςπείςκ 

ημοξ, υηζ δεκ ιζθμφζακ μζ ίδζμζ, εκχ μζ ηνζηζημί επέιεκακ βζα ημ ακηίεεημ. O Browning ηαζ 

μζ άθθμζ πμζδηέξ, υπςξ πίζηεοε δ ηνζηζηή, οζμεεημφζακ ιάζηεξ βζα κα ηαιμοθθάνμοκ ηα 

ζοκαζζεήιαηά ημοξ»
85

. ζμ βζα ηδ εεναπεοηζηή ημο θεζημονβία, απμηεθεί, ηαηά ηδκ άπμρή 

ιαξ, ιάθθμκ έκα θμβμηεπκζηυ εέια
86

 πανά ιζα πεζζηζηή ελήβδζδ ημο ζπδιαηζζιμφ ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ εζδχκ. 

 O Faas, υπςξ δείλαιε, δίκεζ ιία αιζβχξ ροπμθμβζηή ενιδκεία ηδξ ειθάκζζδξ ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. Δ ηνίζδ ηδξ αημιζηήξ ροπμθμβίαξ μδδβεί ζηδ εεναπεία ή ηδκ 

απυηνορδ, δζα ιέζμο ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. ημ ιεηαίπιζμ αοηήξ ηδξ πνχηδξ 

ενιδκεοηζηήξ επζθμβήξ ηαζ ιίαξ ηνίηδξ, δ μπμία ζοκδέεζ ηδ δδιζμονβία ημο δναιαηζημφ 

                                                 
83

. Δ έηθναζδ «ηεθζά θνεκμθμβζηχκ ζδνοιάηςκ» (madhouse cells) είκαζ θμβμπαίβκζμ. «Madhouse Cells» 

είκαζ μ επίηζηθμξ ηςκ δφμ πνχηςκ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ ημο Browning, ηςκ πμζδιάηςκ «Porphyria‟s 

Lover» ηαζ «Johannes Agricola in Meditation». 
84

. Ek. Faas, Retreat..., υ.π., 14, 199-200.  
85

. .π., 14, 199-200. 
86

. Bθ. π.π. αοηυ ημ εέια ζημ πμίδια ημο Kααάθδ «Mεθαβπμθία ημο Iάζςκμξ Kθεάκδνμο· πμζδημφ εκ 

Kμιιαβδκή· 595 ι. X.»: Tα πνηήκαηα, ηυι. B‟: 1919- 1933, θζθ. επζι. Γ. Π. αααίδδξ, Aεήκα, Ίηανμξ, 1991 

(α‟ ηοπ. έηδ. 1963), 30 (ημ ελήξ, μζ παναπμιπέξ ζηζξ εηδυζεζξ ηςκ πμζδιάηςκ ημο Kααάθδ εα εκηάζζμκηαζ 

ζημ ηονίςξ ηείιεκμ, ιε ηδκ έκδεζλδ ηίηθμο, ηυιμο, πνμκζάξ έηδμζδξ ημο πμζήιαημξ, εθυζμκ οπάνπεζ, ηαζ 

ζεθίδαξ. ηδ εέζδ ηδξ πνμκζάξ έηδμζδξ, εα ηαηαπςνείηαζ ζε αβηφθεξ δ πνμκζά ζοββναθήξ ή ηεθεοηαίαξ 

επελενβαζίαξ ημο πμζήιαημξ) ηαζ ζημ ηςιζηυ ιοεζζηυνδια ημο D. Lodge Therapy. A Novel (Λμκδίκμ, 

Penguin Books, 1996 (α‟ έηδ. 1995), υπμο δ ροπμεεναπεφηνζα ημο ήνςα ημκ ζοιαμοθεφεζ: «Πνέπεζ κα 

βνάρεζξ ηάηζ πμο εα ζε αβάθεζ απυ ημκ εαοηυ ζμο, δεκ εα ζε πάεζ ααεφηενα ιέζα ζμο» (υ.π., 43). O ήνςαξ 

βνάθεζ ζηδ ζοκέπεζα πεγά ηείιεκα ηα μπμία εεςνεί δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ, ηαζ ζε αοηυ ημ πθαίζζμ 

ζπμθζάγεζ: «Tα επμκμιαγυιεκα ρεοδχκοια ένβα, ζδίςξ αοηά πμο έβναρε [μ Kίνηεβημν] αιέζςξ ιεηά ημκ 

πςνζζιυ ημο ιε ηδ Pεββίκα [...] [ήηακ] έκα είδμξ πνμζπάεεζαξ κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ ειπεζνίεξ ημο, κα 

απμδεπεεί ηζξ ζοκέπεζεξ ηςκ επζθμβχκ ημο, πνμζεββίγμκηαξ ημ οθζηυ πθαβίςξ, έιιεζα, ιέζς ιοεμπθαζζχκ, 

ηαθοιιέκμ πίζς απυ ιάζηεξ. Ήηακ δ ίδζα χεδζδ, οπμεέης, πμο ιε έηακε κα βνάρς ημοξ ιμκμθυβμοξ 

[δεφηενμ ηιήια ημο ιοεζζημνήιαημξ]. Νμιίγς υηζ θέβμκηαζ δναιαηζημί ιμκυθμβμζ» (υ.π., 210). 
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ιμκμθυβμο ιε ιμνθέξ εζδμθμβζηχκ ηνίζεςκ, είκαζ δοκαηυκ κα ελεηαζημφκ μζ απυρεζξ πμο 

δζαηφπςζακ βζα ημ εέια μ H. Miller ηαζ μ R. Langbaum. Οζ δφμ ιεθεηδηέξ ζοκδέεμοκ ηδκ 

ηνίζδ ημο εβχ (μ πνχημξ) ηαζ ηδκ ηνίζδ ηδξ βκςζηζηήξ αοημπεπμίεδζδξ (μ δεφηενμξ) ιε 

ηδκ αιθζζαήηδζδ ημο θονζημφ είδμοξ ηαζ ηδκ οπμηαηάζηαζή ημο απυ ημκ δναιαηζηυ 

ιμκυθμβμ. 

 οβηεηνζιέκα, ηαηά ημκ Miller, μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ οπήνλε βζα μνζζιέκμοξ 

πμζδηέξ δ απάκηδζδ, ή δ οπεηθοβή, ιπνμζηά ζηδκ ηαηάννεοζδ ηδξ πεπμίεδζδξ βζα ηδκ 

εκυηδηα ημο εβχ. Έηζζ, υπςξ οπμζηδνίγεζ ζε ιεθέηδ ημο 1963, μ Browning οζμεέηδζε ημκ 

δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ςξ ιζα πνμζπάεεζα κα ηναηήζεζ αθακή ηδκ ηνοθή ημο απμηοπία κα 

ανεζ παναηηήνα ή έκα εκζαίμ εβχ βζα ημκ εαοηυ ημο, ημ μπμίμ εα ελέθναγε ζημ θονζηυ 

πμίδια: «H “ηαοηυηδηα” [υπςξ ζπδιαηίγεηαζ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ] πνέπεζ κα μνζζηεί 

ςξ απμηοπία [ημο πμζδηή] κα έπεζ μπμζμδήπμηε μνζζηζηυ εβχ ηαζ ςξ ακάβηδ κα 

δναιαημπμζήζεζ, ζηδ θακηαζία ημο, ημοξ νυθμοξ ηςκ πζμ δζαθμνεηζηχκ πνμζχπςκ χζηε 

κα ζηακμπμζήζεζ υθεξ ηζξ ηάζεζξ ηδξ φπανλήξ ημο»
87

. 

 ε ιεηαβεκέζηενδ ιεθέηδ ημο, δ ενιδκεία ηδξ οζμεέηδζδξ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο απυ ημκ Browning πενζμνίγεηαζ ζημ δεφηενμ ζηέθμξ, δδθαδή ζηδκ «ακάβηδ 

[ημο Browning] κα επεηηείκεζ ημκ εαοηυ ημο», εκχ ημ πνχημ ζηέθμξ (δ απμηοπία ημο εβχ) 

απμδίδεηαζ ζημκ Hardy, ημκ πμζδηή πμο οζμεεηεί ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, δζυηζ δεκ 

πζζηεφεζ ζηδ δοκαηυηδηα κα έπεζ μπμζμδήπμηε μνζζηζηυ εβχ
88

: «Aοηυ πμο βζα ημκ 

Browning είκαζ ιέζμ δζεφνοκζδξ ηαζ πνμζέββζζδξ ηδξ μθυηδηαξ, βζα ημκ Hardy είκαζ αάζδ 

έκδεζαξ ηαζ δζάθοζδξ»
89

. O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ ακαπθδνχκεζ ημ ηεκυ ημ μπμίμ αθήκεζ 

ημ θονζηυ πμίδια, ηαεχξ ηαηαννέμοκ μζ πεπμζεήζεζξ, μζ μπμίεξ βζα πμθθμφξ απμηεθμφζακ 

ηζξ πνμτπμεέζεζξ εειεθίςζήξ ημο. 

 Μζα ακενςπμθμβζημφ ηφπμο ενιδκεία ηδξ βέκεζδξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, 

είκαζ εηείκδ ημο R. Langbaum. Δ ααζζηυηενδ, ηαζ πναβιαηζηά αλζυθμβδ, ζζημνζμβναθζηή 

ανπή πμο δζαηοπχκεζ μ Langbaum, είκαζ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ απμηεθεί επζιένμοξ 

εηδήθςζδ εκυξ κέμο πμζδηζημφ οπεν-είδμοξ, ηδξ πνίεζεο ηεο εκπεηξίαο, πνχηα δείβιαηα 

ηδξ μπμίαξ απμηεθμφκ ηα νμιακηζηά θονζηά πμζήιαηα. O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ 

απμηέθεζια ιεηαζπδιαηζζιχκ ζημ πθαίζζμ αοηχκ ηςκ θονζηχκ πμζδιάηςκ. 

 Kαηά ημκ Langbaum, μ Αζαθςηζζιυξ ηθδνμδμηεί ζημκ ζφβπνμκμ άκενςπμ έκακ 

ηυζιμ πμο ζηενείηαζ κμήιαημξ ηαζ δ ακάδοζδ ηδξ ιμκηένκαξ πμίδζδξ, δδθαδή ηδξ πμίδζδξ 

ηδξ ειπεζνίαξ, πνμηφπηεζ ιέζα απυ ιζα εονφηενδ δζάθοζδ ή ιεηααμθή: ηδ δζάθοζδ ηδξ 

                                                 
87

. Tα παναεέιαηα απυ ημ αζαθίμ ηδξ Howe, Stages of..., υ.π., 42. 
88

. H. J. Miller, «Hardy», υ.π., 278-281. 
89

. .π., 281. 
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ημζκά απμδεηηήξ δεζηήξ ηαζ ζδεμθμβίαξ. Tα δεδμιέκα ηαζ μ ελςηενζηυξ ηυζιμξ (ιεηνήζζια 

ηαζ ακηζηεζιεκζηά), δζαπςνίγμκηαζ απυ ηζξ αλίεξ ηαζ ηζξ ζδέεξ (μζ μπμίεξ ςξ οπμηεζιεκζηέξ 

ηαηαζηεοέξ δεκ επζδέπμκηαζ ακηζηεζιεκζηήξ επαθήεεοζδξ). Έηζζ, βζα ημοξ νμιακηζημφξ, δ 

ζφθθδρδ ημο ελςηενζημφ ηυζιμο, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ δζα ιέζμο ηδξ άιεζδξ ειπεζνίαξ 

(ηδξ άιεζδξ αίςζήξ ημο), εεςνείηαζ πνςηανπζηή ηαζ αζθαθήξ. Ώκηίεεηα, ημ οπμηείιεκμ 

δεκ είκαζ ζε εέζδ κα έπεζ πεπμίδεδζδ ζηδκ μνευηδηα ηςκ ζημπαζιχκ ηαζ ηςκ ηνίζεςκ πμο 

δζαηοπχκεζ βζα ημκ ελςηενζηυ ηυζιμ. 

 ηα νμιακηζηά θονζηά πμζήιαηα, δ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ άιεζδ ζφθθδρδ ημο 

ηυζιμο ηαζ ζημκ ζημπαζιυ, μ μπμίμξ απμθήβεζ ζηδ ζοβηνυηδζδ ζδεχκ, είκαζ 

πνμαθδιαηζηή. Δ έκηαζδ ακάιεζα ζηδκ ακηίθδρδ ηαζ ζηδ ζηέρδ πνμηφπηεζ, υπςξ 

οπμζηδνίγεζ μ Langbaum, νεαθζζηζηά, απυ ηδκ πνμμπηζηή ημο θονζημφ εβχ. Σμ είδμξ, 

ζοκεπχξ, ηδξ πμίδζδξ ηδξ ειπεζνίαξ ιζιείηαζ ηδ δμιή ηδξ ακενχπζκδξ ειπεζνίαξ. ε αοημφ 

ημο ηφπμο ηδκ πμίδζδ, ημ οπμηείιεκμ θένεηαζ κα αζχκεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

ανενχκμκηαζ μζ ζδέεξ ηαζ μζ ηνίζεζξ ημο βζα ημκ ελςηενζηυ ηυζιμ, ηαζ ηδ δοζανιμκία 

ακάιεζα ζηδκ ειπεζνία ηαζ ηζξ ζδέεξ ηαζ ηνίζεζξ ημο. 

 Σμ ζοκδεέζηενμ ακηζηείιεκμ άιεζδξ ζφθθδρδξ ζημ θονζηυ πμίδια είκαζ δ θφζδ. Δ 

θφζδ, υιςξ, έπμκηαξ ιεηαηναπεί ζε ζηενευηοπμ ακηζηείιεκμ εέαζδξ ζημ θονζηυ πμίδια, 

έπνεπε, πάκηα ηαηά ημκ Langbaum, κα ακηζηαηαζηαεεί. ε αοηή ηδκ ακάβηδ εκημπίγεζ ηδ 

δδιζμονβία ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο: «Aκ οπμηαηαζηήζμοιε ημ θοζζηυ ακηζηείιεκμ 

[ημο θονζημφ πμζήιαημξ] ιε ημκ άκενςπμ, ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηδ ζπέζδ ημο θονζημφ 

πμζήιαημξ, υπζ ιυκμ ιε ημ ζοιαμθζζηζηυ πμίδια, αθθά ηαζ ιε ημ άθθμ πανάβςβμ ηδξ 

απμηαθμφιεκδξ ακηίδναζδξ ζημκ νμιακηζζιυ, ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ»
90

. Καηά ημκ 

Langbaum, δδθαδή, υηακ ηδ εέζδ ηδξ θφζδξ, ςξ ακηζηεζιέκμο εέαζδξ απυ ηδκ πνμμπηζηή 

ημο θονζημφ εβχ, ηδκ παίνκεζ μ άκενςπμξ, οπάνπμοκ μζ υνμζ ιεηαζπδιαηζζιμφ ημο 

θονζημφ νμιακηζημφ πμζήιαημξ ζε δναιαηζηυ ιμκυθμβμ. Αζαπζζηχκμοιε υηζ δ θεζημονβία 

ημο πνμζχπμο ζε έκακ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, υπςξ ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ μ Langbaum, είκαζ 

ηαοηυζδιδ ιε εηείκδ ηδκ μπμία επζηεθεί δ θφζδ ζημ θονζηυ πμίδια. Δ νήλδ ιεηαλφ 

ζοιπάεεζαξ ηαζ ηνίζδξ, ηδκ μπμία εεςνεί εζδμπμζυ παναηηδνζζηζηυ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο, ζζμδοκαιεί ιε ηδκ αζοιιεηνία ιεηαλφ άιεζδξ αίςζδξ / ζφθθδρδξ ηδξ θφζδξ 

ηαζ ηςκ ζδεχκ ή ηςκ ηνίζεςκ πμο έπμκηαζ. 

 Ώζθαθχξ, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μ Langbaum ενιδκεφεζ ηδ βέκεζδ ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο δζα ιέζμο ιεηαζπδιαηζζιχκ ημο νμιακηζημφ θονζημφ πμζήιαημξ, 

υπςξ μνεά, ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, επζζδιαίκεζ δ Carol Christ, πανμοζζάγεζ ηεκά: 

 

                                                 
90

. R. Langbaum, The Poetry of Experience..., υ.π., 71. 
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Δ ηαφηζζδ ηδκ μπμία ηάκεζ μ Langbaum ακάιεζα ζημ νμιακηζηυ θονζηυ πμίδια ηαζ ζημκ 

δναιαηζηυ ιμκυθμβμ πνμτπμεέηεζ ηδκ οπμηαηάζηαζδ ημο παναηηήνα πμο ιζθά ζημκ ιμκυθμβμ, ιε 

ημ θοζζηυ ακηζηείιεκμ ζημ μπμίμ εζηζάγμκηαζ μζ ζημπαζιμί ημο νμιακηζημφ πμζδηή. ηδ εεςνία 

ημο Langbaum βζα ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, μ δμφηαξ ημο Browning [μ μιζθδηήξ ημο ιμκμθυβμο 

«My Last Duchess»] ηαηαθαιαάκεζ ηδ εέζδ ημο ημπίμο, πάκς απυ ημ Tintern Abbey ημο 

Wordsworth ή ημο Mont Blanc ημο Shelley, ηαεχξ πανέπμοκ ιζα πανυιμζα αοεεκηζηή πενίζηαζδ 

βζα αίςζδ (ειπεζνία) ηαζ ιζα πνμαθδιαηζηή ηαηάζηαζδ βζα ημκ ζημπαζιυ. Ώθθά ημ βεβμκυξ υηζ μ 

πμζδηήξ ζε έκακ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ δεκ ειθακίγεηαζ μ ίδζμξ κα ηαεμδδβεί ηδκ ειπεζνία ή ημκ 

ζημπαζιυ, δδιζμονβεί ιζα μοζζχδδ δζαθμνά. πμζα πνμαθήιαηα ειπεζνίαξ ή ζημπαζιμφ (μ μπμίμξ 

έπεηαζ αοηήξ ηδξ ειπεζνίαξ) ηαζ ακ αθμνμφκ ζε αοηά ηα νμιακηζηά πμζήιαηα, μ πμζδηήξ, εκημφημζξ, 

ιαξ ηαθεί κα ηα ιμζναζημφιε, πνμζθένμκηαξ ημκ εαοηυ ημο βζα κα ιαξ ηαεμδδβήζεζ. O πμζδηήξ 

ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, απυ ηδκ άθθδ, απμζφνεηαζ απυ ημ πμίδια ηαζ δεκ αοημπνμζθένεηαζ ςξ 

πδβή αλζχκ ή ηνίζεςκ
91

. 

 

ηδκ πενίπηςζδ ημο θονζημφ πμζήιαημξ δ αζοιιεηνία ηδξ ηαη‟ αίζεδζζκ ειπεζνίαξ ιε ηδ 

ζηέρδ δδιζμονβείηαζ απυ ηδκ εζηυκα ηδξ θφζδξ ηαζ ηδ αζχκεζ ημ θονζηυ εβχ. ηδκ 

πενίπηςζδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο δ αζοιιεηνία (νήλδ ζοιπάεεζαξ- ηνίζδξ) 

πανάβεηαζ ελαζηίαξ ημο μιζθδηή ηαζ ηδ αζχκεζ μ ακαβκχζηδξ. Δ θεζημονβία ημο θοζζημφ 

ακηζηεζιέκμο ζημ θονζηυ πμίδια έπεζ ηδ αάζδ ηδξ ζημ βεβμκυξ υηζ αοηυ απμηεθεί 

ακηζηείιεκμ παναηήνδζδξ ημο θονζημφ οπμηεζιέκμο. Ώκηζεέηςξ, ημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ 

ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ δεκ είκαζ ακηζηείιεκμ παναηήνδζδξ, αθθά αοηυ ημ μπμίμ ιπμνεί, 

ακάιεζα ζε άθθα, κα παναηδνεί. 

 Αζαδεδμιέκεξ είκαζ αηυιδ μζ ενιδκείεξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο, πμο ζοκδέμοκ ηδκ ακάδοζδ ημο είδμοξ ιε ηζξ δζαιμνθςιέκεξ ακηζθήρεζξ 

πμζδηχκ ηαζ ημζκμφ βζα ημ θονζηυ πμίδια, πςνίξ, ςζηυζμ, κα εέημοκ άιεζα γδηήιαηα 

εονφηενδξ ηνίζδξ ημο εβχ ιε υνμοξ οπανηηζημφξ ή βκςζζμθμβζημφξ. Έηζζ, μ E. Gray 

εεςνεί ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ακηίδναζδ ζημκ «θονζηυ εβςηζζιυ»: «Oζ ακαβκχζηεξ (ηαζ 

υπζ ηυζμ μζ πμζδηέξ) είκαζ πζεακυκ κα εκμπθδεμφκ απυ ημκ “θονζηυ εβςηζζιυ”, απυ ηδκ 

ηάζδ ηδξ θςκήξ ημο μιζθδηή ηαζ ηδξ μπηζηήξ ημο κα πκίβεζ ή κα πνμθαααίκεζ υθμοξ ημοξ 

άθθμοξ [...]. Οζ αζηηςνζακμί πμζδηέξ εκέβναρακ ηδ δοζθμνία ημοξ απέκακηζ ζημ νμιακηζηυ 

θονζηυ πμίδια [...] ζημοξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ ημοξ, υπμο δ πθδεχνα βηνμηέζηςκ 

θεπημιενεζχκ ηαζ ηςιζηχκ ακαθμνχκ ηαεζζηά ακηζηείιεκμ εζνςκείαξ ημκ εβςηζηυ 

μιζθδηή»
92

. 

                                                 
91

. Carol T. Christ, Victorian and Modern Poetics, ζηάβμ, The Universtiy of Chicago Press, 1984, 16-17. 
92

. E. Gray, «“Out of me, out of me”: Andrea, Ulysses, and Victorian Revisions of Egotistical Lyric», 

Victorian Poetry 36 (Φεζκ. 1998). [Victorian Website]. ΐθ. ςζηυζμ, υζα βνάθεζ βζα ημ εέια ημο νμιακηζημφ 

“εβχ” ζημκ αββθζηυ νμιακηζζιυ δ Lilian Furst (H πξννπηηθή ηνπ ξνκαληηζκνχ. Mηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ 
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 Δ ζοβηεηνζιέκδ άπμρδ ειθακίγεηαζ πμθφ κςνίξ ζημ πθαίζζμ ημο ζπεηζημφ 

δζαθυβμο, υπςξ πνμηφπηεζ, απυ ημ ιεθέηδια ημο L. Etienne (1870). Καη‟ αοηυκ, ζηδκ 

επμπή ημο ημ εκδζαθένμκ βζα ημκ εζςηενζηυ άκενςπμ ζοκοπάνπεζ ιε ηδ δοζθμνία 

απέκακηζ ζηδκ αοημ- ακάθοζδ. Έηζζ, εεςνεί ηδ δδιζμονβία ηδξ «κέαξ πμζδηζηήξ ιμνθήξ», 

δδθαδή ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, ακηίδναζδ «εκάκηζα ζε αοηή ηδκ αδζάηνζηδ ζοκήεεζα 

κα ιζθά ηακείξ ζοκέπεζα βζα ημκ εαοηυ ημο»
93

. Βζδζηά μ Browning, ηαηά ημκ Etienne, είκαζ 

«πκεφια εκηεθχξ ακηζηεζιεκζηυ, [πμο] εέηεζ έλς απυ ημκ εαοηυ ημο ημ ακηζηείιεκμ ημο 

εκδζαθένμκηυξ ημο· ιυκμ πμο δε ζηαιαηά ζηα ζοιαάκηα ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ηδξ γςήξ ημο 

ακενχπμο, αθθά ράπκεζ ηζξ νίγεξ ημοξ ζηδκ ροπή ηςκ πνμζχπςκ ημο»
94

. 

 Δ άπμρδ ημο Etienne δεκ πενζμνζμνίγεηαζ ζηδκ ενιδκεία ηδξ δδιζμονβίαξ ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, δζα ιέζμο ηδξ οπμπχνδζδξ ημο θονζημφ πμζήιαημξ. Tμ βεβμκυξ 

υηζ δ αοημ-ακάθοζδ ημο θονζημφ πμζήιαημξ βζκυηακ ακηζθδπηή ςξ «αδζάηνζηδ ζοκήεεζα», 

ζοκδοάγεηαζ ιε ημ δεζπυγμκ εκδζαθένμκ βζα ημκ εζςηενζηυ άκενςπμ: «Φαίκεηαζ υηζ 

εέθμοιε κα αβμφιε απυ ημοξ εαοημφξ ιαξ· ελμφ ηαζ δ ακάβηδ ημο δνάιαημξ. Αεκ εέθμοιε, 

υιςξ, κα απμπμζδεμφιε ηδκ ιεθέηδ ζε αάεμξ [ημο εζςηενζημφ ακενχπμο], ελμφ ηαζ δ 

αδοκαιία ιαξ κα εκδχζμοιε ζηζξ δναιαηζηέξ ζοιαάζεζξ»
95

. Καηά ημκ Etienne, ημ δνάια 

δεκ ιπμνεί κα πανμοζζάζεζ ημ αάεμξ ημο εζςηενζημφ ακενχπμο ηαζ αοηή ηδκ αδοκαιία 

ημο ένπεηαζ κα ακαπθδνχζεζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ. Έηζζ, μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ 

απακηά ζε ιζα δζπθή εζδμθμβζηή ηνίζδ: ημο θονζημφ πμζήιαημξ ηαζ ημο εεάηνμο. 

 Σέθμξ, οπάνπμοκ ανηεημί ιεθεηδηέξ πμο απμδίδμοκ ηδ δδιζμονβία ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο απμηθεζζηζηά ζηδκ ηνίζδ ημο δνάιαημξ. O MacCallum, βζα πανάδεζβια εεςνεί 

εκδζαθένμκ ημ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ «επεηηείκεζ ηα υνζά ημο ζε αάνμξ ηςκ ζοκυνςκ 

ημο μιυνμο ημο, ημο δνάιαημξ, ηαηά ηδκ επμπή πμο ημ ηεθεοηαίμ ειθακίγεηαζ 

ροπμνναβυκ», πνμηείκμκηαξ ηδκ ελήβδζδ υηζ «εκχ ήηακ δζαδεδμιέκμ ημ εκδζαθένμκ βζα 

ημκ αημιζηυ παναηηήνα ηαζ ηδκ ειπεζνία ημο, ημ μπμίμ πνέπεζ κα αζζεάκεηαζ μ εεαηνζηυξ 

ζοββναθέαξ, αοηυ εζηζαγυηακ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ εζςηενζηή γςή ζε αάνμξ ηςκ 

                                                                                                                                                    
ξνκαληηθψλ θηλεκάησλ ζηελ Aγγιία, ηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία, ζεζν. Βπζζηήιεξ ημο Aκενχπμο 6, ιεη. Κθεζχ 

φνια, πνμθ. η. Ρμγάκδξ, Aεήκα, Φοπμβζυξ, 2001 (α‟ αββθ. έηδ. 1969), 140- 164). 
93

. L. Etienne, «Une nouvelle forme...», υ.π., 704. ημ ζδιείμ αοηυ, ςζηυζμ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μ 

Etienne ιεηαθένεζ, άζημπα, ζημκ αββθζηυ νμιακηζζιυ ηδ “βαθθζηή ειπεζνία” ημο νμιακηζζιμφ, ιε ηδκ 

αδζάπηςηδ έιθαζδ ζημ θονζηυ εβχ. Γζα ηδ δζαθμνά αββθζημφ ηαζ βαθθζημφ νμιακηζζιμφ ζε αοηυ ημ εέια, 

αθ.: Lilian Furst, υ.π., 140- 164. Aλίγεζ εδχ κα ζδιεζςεεί μ ηονζυηενμξ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ, ηαηά ημκ Γ. 

Pίηζμ («Πενί Mαβζαηυαζηδ»: Mειεηήκαηα, Aεήκα, Kέδνμξ, 1980 (α‟ έηδ. 1974), 9- 33) μ ζφβπνμκμξ πμζδηήξ 

απμθεφβεζ ημ “εβχ” ηαζ «ελαθακίγεηαζ ιέζα ζ‟ έκακ ηνίημ, ή “κηφκεηαζ” έκακ ηνίημ, ακηζηεζιεκζημπμζχκηαξ 

ημ οπμηείιεκμ ή οπμηεζιεκζημπμζχκηαξ ημ ακηζηείιεκμ» (υ.π., 29). Πνυηεηαζ βζα ηδκ «ζζςπδθή πενίζηερδ» 

(υ.π., 29) ιπνμζηά ζε «ιφε[μοξ] παθαζυηεν[μοξ] ηαζ κευηεν[μοξ]» (υ.π., 29), βζα ιζα ζοκεήηδ βεκζηεοιέκδξ 

ααεααζυηδηαξ, εα θέβαιε. 
94

. .π., 709.  
95

. L. Etienne, «Une nouvelle forme...», υ.π., 715.  
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ελςηενζηχκ ηδξ εηδδθχζεςκ, ηζξ μπμίεξ πνέπεζ κα πανμοζζάγεζ μ εεαηνζηυξ 

ζοββναθέαξ»
96

. 

 O Hobsbaum, επίζδξ, οπμζηδνίγεζ υηζ ημ είδμξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ παναηιή ηδξ 

παναδμζζαηήξ δναιαημονβίαξ, ηαηά ηδκ πενίμδμ ακάιεζα ζημ 1606 (ηδ πνμκζά παναβςβήξ 

ημο Mάηαεε) ηαζ ημ 1830
97

. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πανακάβκςζδ ηδξ 

ζαζλπδνζηήξ δναιαημονβίαξ ηαζ ιε ηδκ ζοκεπχξ αολακυιεκδ επέηηαζδ ηςκ ιμκμθυβςκ ζε 

αάνμξ ηδξ δνάζδξ ζηδ νμιακηζηή δναιαηζηή ηέπκδ ηςκ Wordsworth, Shelley, Coleridge, 

Byron ηαζ Keats
98

. Δ επέηηαζδ ηςκ ιμκμθυβςκ εεςνήεδηε ανεηή, απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ 

δναιαημονβμφξ, αθθά ηαζ απυ ηδκ ηνζηζηή. οιπηχιαηα ηδξ δζάθοζδξ ήηακ δ 

ρεοδμζαζλπδνζηή δναιαημονβία, ηα εβπεζνίδζα εοβθςηηίαξ ηαζ μζ ακεμθμβίεξ ιμκμθυβςκ
99

. 

 οπκά, μζ εεςνίεξ πμο ζοκδέμοκ ηδ βέκεζδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ιε ηδκ 

παναηιή ημο δνάιαημξ ή ημο θονζημφ πμζήιαημξ, ζοιπθδνχκμκηαζ απυ ηδκ άπμρδ υηζ μ 

δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ, εθυζμκ μθμηθδνχζεζ ημκ νυθμ ηδξ ακαπθήνςζδξ ημο 

ζοβηονζαημφ ηεκμφ, πενκά ζηδκ εζδμθμβζηή εθεδνεία. Έηζζ, μ Hobsbaum ζοβηνίκμκηαξ 

δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ηαζ δνάια παναηδνεί υηζ «δ ειπεζνία ζημ δνάια είκαζ πζμ ζφκεεηδ, 

ηαζ αοηυ ελδβεί βζαηί μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ ζδιαημδμηεί ιζακ απμηοπία ζηδ δναιαηζηή 

πανάδμζδ [...]. Πνμθακχξ μ ιμκυθμβμξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ακηζιεηςπίζεζ ηα εονφηενα 

δεδμιέκα ημο ηναβζημφ δνάιαημξ. Χζηυζμ, ηαεχξ οπυ ιζα έκκμζα είκαζ οπμηαηάζηαηυ ημο, 

πνέπεζ κα θαίκεηαζ υηζ ημ ηάκεζ»
100

. 

 ε αοηυ ημ πθαίζζμ είκαζ δοκαηυκ κα βίκεζ ηαηακμδηή δ εηηίιδζή ημο υηζ «ηαηά ημκ 

20
υ
 αζχκα μ ιμκυθμβμξ είκαζ ιείγςκ δζαδνμιή βζα έκακ πμζδηή πμο εέθεζ κα ιάεεζ ηδκ 

ηέπκδ ημο [...]. Σμ κα είπακ ιείκεζ ζηα υνζά ημο [μζ ιμκηενκζζηέξ] πζεακυκ κα είπε 

πενζμνίζεζ ηζξ εηθναζηζηέξ ημοξ ζηακυηδηέξ. οκεπχξ, ίζςξ κα ιδκ είκαζ πθέμκ δοκαηυκ, 

βζα έκακ ζδιακηζηυ πμζδηή, κα ιείκεζ πζζηυξ ζημκ ιμκυθμβμ»
101

. 

 Ώκάθμβδ ανκδηζηή απμηίιδζδ έηακε παθαζυηενα ηαζ μ MacCallum, ηαεχξ πίζηεοε 

υηζ ημ εκδζαθένμκ πμο πανμοζζάγεζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ ηονίςξ δζακμδηζηυ. Ο 

MacCallum είπε οπμεέζεζ, μνεά, υηζ ημ δνάια εα ηένδζγε ημ παιέκμ έδαθμξ ηαζ, 

                                                 
96

. M.W. MacCallum, «The Dramatic...», υ.π., 271, 272, 273. 
97

. Ph. Hobsbaum, «The Rise of the Dramatic Monologue», Hudson Review XXVIII (1975), 227-245· ημ 

πανάεεια: 229.  
98

. H Howe εέηεζ ημ αηυθμοεμ, εφθμβμ ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, ενχηδια ζπεηζηά ιε ηδκ άπμρδ ημο Hobsbaum: 

«Έπμκηαξ οπυρδ πυζμ δδιμθζθείξ ήηακ μζ ιαηνμζηεθείξ θυβμζ πμο εηθένμκηακ απυ έκακ παναηηήνα ζημ 

εέαηνμ, θαίκεηαζ εκηοπςζζαηυ πμο δεκ οπάνπμοκ πενζζζυηενα παναδείβιαηα δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ ζηδ 

βαθθζηή πμίδζδ». Bθ. Stages of..., υ.π., 52. 
99

. O Hobsbaum ακαθένεηαζ ζε ακεμθμβίεξ ιμκμθυβςκ απμζπαζιέκςκ απυ εεαηνζηά ένβα, υπςξ δ 

ακεμθμβία The Beauties of Shakespeare (Dodds, 1752), Specimen of English Dramatic Poets  (Lamp, 1808) 

η.ά. 
100

. Ph. Hobsbaum, «The Rise...», υ.π., 228, 233. 
101

. .π., 244- 245. 
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θακεαζιέκα, υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκμθυβμξ, μ μπμίμξ ηαηά ηδ βκχιδ ημο ήηακ αζηηςνζακή 

ιυδα, εα οπμπςνμφζε
102

. 

 Eίκαζ αλζμζδιείςημ υηζ μ Sinfield, μ μπμίμξ ακήηεζ ζε εηείκμοξ μζ μπμίμζ 

οπμζηδνίγμοκ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ οπάνπεζ πνζκ απυ ηδ αζηηςνζακή επμπή, 

ζπμθζάγμκηαξ ημοξ θυβμοξ επζηαζνμπμίδζδξ ημο είδμοξ ηαηά ηδ αζηηςνζακή επμπή, 

δζαηοπχκεζ πανυιμζεξ εηηζιήζεζξ, βζα ηδ ζπέζδ, αοηή ηδ θμνά, δναιαηζημφ ιμκμθυβμο- 

θονζηήξ πμίδζδξ. O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ πμζδηέξ κα 

δμηζιάζμοκ «έηενμοξ θυβμοξ, ςξ ζηάδζα πνμξ έκα πνμζςπζηυ φθμξ»
103

: 

 

O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ [...] ιπμνεί κα πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημκ πμζδηή, ίζςξ υπζ εκηεθχξ 

ειπνυεεηα, ςξ πνμζςνζκυξ θυβμξ, ιέζς ημο μπμίμο ζηαδζαηά ακαπηφζζεζ ιζα πνςημπνυζςπδ 

θςκή πμο δεκ πανμοζζάγεζ ηα ιεζμκεηηήιαηα, ηα μπμία πνμζπάεδζακ κα απμθφβμοκ μζ 

αζηηςνζακμί. Eάκ μ πμζδηήξ ιπμνεί κα ηαθθζενβήζεζ έκα πμζδηζηυ “εβχ” επανηχξ δζαθεφβμκ ηαζ 

απνυζςπμ, ημ μπμίμ κα οπαζκίζζεηαζ ηδ ιοζηδνζχδδ ηαζ απνμζιέηνδηδ θφζδ ηδξ ακενχπζκδξ 

ροπήξ· κα λεθεφβεζ απυ ηδ νμιακηζηή οπυεεζδ υηζ ημ εβχ ημο πμζδηή ιπμνεί κα εκζςιαηςεεί, ηαζ 

ιαγί ημο δ αθήεεζα, ζε ιία ιμκαδζηή βθςζζζηή εκένβεζα· κα δζαεέηεζ εζνςκζηή αοημζοκεζδδζία, 

αθθά κα ιδκ απμηθείεζ ηδκ πνμζςπζηή ειπθμηή, ηυηε δε εα πνεζάγεηαζ πθέμκ ημκ δναιαηζηυ 

ιμκυθμβμ. Θα έπεζ ανεζ ημκ δνυιμ επζζηνμθήξ ζηδκ εοηαιρία ηδξ πνςημπνυζςπδξ θςκήξ, ηδκ 

μπμία απμθάιαακακ μζ πμζδηέξ πνζκ απυ ημκ νμιακηζζιυ, πςνίξ ςζηυζμ ηδκ αεςυηδηα ημοξ. O 

δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ πανέπμκηαξ ηα πενζεχνζα πεζναιαηζζιμφ, πνμζθένεζ μ ίδζμξ ηα ιέζα πμο 

ημκ ηαεζζημφκ πενζηηυ
104

. 

 

 Σμ θονζηυ πμίδια (δ «πνςημπνυζςπδ θςκή») “πάζπεζ” ηαζ ηα ζοιπηχιαηά ημο 

ακήημοκ ζηδκ νμιακηζηή “παεμθμβία”. O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ έκα ζζπονυ 

“ακηζηεζιεκζηυ” πμζδηζηυ ακηίδμημ ζημ νμιακηζηυ θονζηυ πμίδια, ηαεχξ οπδνεηεί ηδκ 

ακάπηολδ ιζαξ θονζηήξ έηθναζδξ, δ μπμία εα έπεζ πνμδβμοιέκςξ απμηαεανεεί απυ ημκ 

οπμηεζιεκζζιυ ηαζ ηδκ εβςηεκηνζηυηδηα ημο νμιακηζημφ θονζημφ πμζήιαημξ. 

 H ηαηαθακχξ κμζηαθβζηή βθχζζα πμο οζμεεηεί μ Sinfield, ηάκμκηαξ θυβμ βζα 

δνυιμ επζζηνμθήξ ζηδκ εφηαιπηδ πνςημπνυζςπδ θςκή πμο απμθάιαακακ μζ πμζδηέξ πνζκ 

απυ ηδκ πενίμδμ ημο νμιακηζζιμφ, ηαεζζηά ειθακέζηενδ ιζα ακηίθδρδ πμο, ηαηά ηδκ 

άπμρή ιαξ, ζοπκά οπμθχζηεζ, υηακ πνμηφπηεζ ημ γήηδια ηδξ ζπέζδξ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο ιε ηα “ιεβάθα” ή “θοζζηά” θμβμηεπκζηά βέκδ. O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ 

ιμζάγεζ λέκμξ ή πνμζςνζκυξ. Δ πμίδζδ πανμοζζάγεηαζ κα εηδδθχκεηαζ ηακμκζηά, πζμ 

                                                 
102

. «The Dramatic...», υ.π., 280- 281. 
103

. Al. Sinfield, Dramatic Monologue..., υ.π., 72. 
104

. .π., 71. 
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“θοζζμθμβζηά”, ζημ θονζηυ πμίδια ηαζ ημ θονζηυ πμίδια εδχ είκαζ αοηυ ζημ μπμίμ 

ακαβκςνίγεζ ηακείξ ηδ θςκή ημο πμζδηή. 

 Tμ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια, ημ μπμίμ αθμνά ζε έκα είδμξ δοζπζζηίαξ ιενίδαξ 

ηνζηζηχκ (υπζ υθςκ- ηαζ υπζ ηςκ ίδζςκ ηςκ πμζδηχκ) έκακηζ ημο δναιαηζημφ ιμκυθμβμο, 

πανμοζζάγεζ ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ, ηαεχξ δ δοζπζζηία απμννέεζ απυ 

ηδ αεααζυηδηα βζα ηδκ πνςημηαεεδνία ημο θονζημφ ηαζ ημο δναιαηζημφ βέκμοξ, ηαζ απυ 

ηδκ ακςηενυηδηα, ηδκ μπμία ημοξ πνμζδίδεζ δ παθαζυηαηδ, πεπμίεδζδ βζα ηδ θοζζηυηδηά 

ημοξ. 

 Πνέπεζ κα οπμβναιιίζμοιε υηζ δ πναηηζηή ηδξ ζοκαθμφξ ηνζηζηήξ κα 

ακηζπαναεέηεζ θμβμηεπκζηέξ ηαηδβμνίεξ ηδξ βεκζηυηδηαξ ηδξ θονζηήξ ηαζ ηδξ δναιαηζηήξ 

πμίδζδξ ζημ είδμξ ημο δναιαηζημφ ιμκυθμβμο είκαζ εκηοπςζζαηή. Καείζηαηαζ αηυιδ πζμ 

εκηοπςζζαηή, υηακ θάαμοιε οπυρδ άθθεξ, πενζζζυηενμ δζηαζςιέκεξ, ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, 

ακηζπαναεέζεζξ, ημο ηφπμο έπμξ- ιοεζζηυνδια, μζ μπμίεξ δζελάβμκηαζ ζε ακάθμβμ επίπεδμ 

αθαίνεζδξ. 

 ημ ζδιείμ αοηυ, είκαζ δοκαηυκ κα ακανςηδεεί ηακείξ ιήπςξ πνμηεζιέκμο πενί 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, δεκ πνμζεββίγεηαζ δ πενίπηςζδ εκυξ αηυιδ θμβμηεπκζημφ είδμοξ, 

αθθά δζαηοαεφμκηαζ ακηζθήρεζξ βζα ημ ηζ είκαζ ηαζ βζα ημ ηζ πνέπεζ κα είκαζ δ πμίδζδ. Ώπυ 

αοηή ηδκ άπμρδ, έπεζ εζδζηυ εκδζαθένμκ έκα ζπυθζμ ημο Swinburne (1864), μ μπμίμξ 

βνάθμκηαξ βζα ημοξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ «Mr Sludge, “The Medium”»
105

 (The Poems, 

ηυι. A‟, 821- 860) ηαζ «Caliban upon Setebos» (The Poems, ηυι. A‟, 805- 812) ημο 

Browning, ημοξ ζοβηνίκεζ ιε ένβα πεγμβναθζηά ηαζ παναηδνεί υηζ «είκαζ ηυζμ ηαθμί υζμ 

[ηείιεκα] ημο Swift, ακχηενμί ημοξ ζε μνζζιέκα ζδιεία, ηαηχηενμί ημοξ ζε άθθα, 

αζφβηνζηα ακχηενμζ [ηεζιέκςκ] ημο Thackeray, ηαζ κμιίγς, θίβμ ακχηενμζ [ηεζιέκςκ] ημο 

Chamfort ηαζ ημο Stendhal»
106

. 

 

A3- γ. Iζηνξηνγξαθηθό ζρήκα: πξνδξνκηθά είδε. 

 φιθςκα ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ιίαξ άθθδξ ιενίδαξ ηνζηζηχκ ηαζ πμζδηχκ μ δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ δεκ είκαζ έκα κέμ πμζδηζηυ είδμξ. Ώθεκυξ οπάνπμοκ πμζδηέξ πμο έβναρακ 

ηείιεκα, ηα μπμία είκαζ δοκαηυκ κα εεςνδεμφκ δναιαηζημί ιμκυθμβμζ, πμθφ πνζκ απυ ηδ 

αζηηςνζακή επμπή
107

 ηαζ αθεηένμο οπάνπμοκ νδημνζηά ηαζ θμβμηεπκζηά είδδ ηα μπμία 

                                                 
105

. Bθ. ηδ ιεηάθναζδ απμζπάζιαημξ ημο πμζήιαημξ: Pυιπενη Mπνυμοκζβη, «O ηφνζμξ θάκηηγ, ημ 

ιέκηζμοι», ιεη. Γςή Kανέθθδ, Kνριίαο 4 (Mάνη. 1946), 64- 65, ακαηφπ. ζεζν. Tα Eθθδκζηά Πενζμδζηά III. 

Πενζμδζηά ημο 20μφ Aζχκα 5, Aεήκα, E.Λ.I.A., 1983. 
106

. The Swinburne Letters, ηυι. A‟, υ.π., 101-2. 
107

. O D. Shaw («Masks of the Unconscious: Bad Faith and Casuistry in the Dramatic Monologue», ELH 66 

(1999), 439- 460) ακαθένεζ, ακάιεζα ζε άθθμοξ, ημκ Donne, ημκ Rochester ηαζ ημκ Chaucer. O Cl. Howard 

(The Dramatic Monologue: Its Origin..., υ.π., 70) ακαθένεηαζ ζημοξ Marlowe, Sir Walter Raleigh, George 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



49 

 

απμηεθμφκ πνμδνμιζηέξ ιμνθέξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. Kάηζ ακάθμβμ εκκμεί μ Έ. 

Πάμοκη, μ μπμίμξ ζημ ABC of Reading ακαθένεηαζ ζε ζπεηζηά ηείιεκα ηαζ είδδ: «ηδκ 

Aββθία μ Robert Browning έδςζε κέα γςή ζηδ ιμνθή ημο ιμκμθυβμο ή δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο ή “πνμζςπείμο”, δ βεκεαθμβία ηδξ μπμίαξ θεάκεζ πίζς ημοθάπζζημκ χξ ηζξ 

Hξσίδεο ημο Oαζδίμο, πμο είκαζ έιιεηνεξ πθαζιαηζηέξ επζζημθέξ, ηαζ ζημκ Θευηνζημ ηαζ 

απυ εηεί πάκεηαζ ζηδκ ανπαζυηδηα»
108

. 

 Πνμημφ πενάζμοιε ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ απυρεςκ μζ μπμίεξ ζοκδέμοκ ημκ 

δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ιε ζοβηεηνζιέκα θμβμηεπκζηά είδδ, ζηυπζιμ είκαζ κα ακαθενεεί δ ζε 

βεκζηυηενα αάζδ ημπμεέηδζδ ημο γδηήιαημξ απυ ημκ Curry, μ μπμίμξ ζδιεζχκεζ: «H 

πανμοζία ηδξ ιμνθήξ ημο [δναιαηζημφ] ιμκμθυβμο, πνζκ απυ ηδκ πθήνδ ακαβκχνζζή ηδξ 

είκαζ ιζα απυδεζλδ υηζ είκαζ θοζζηή ηαζ ζδιακηζηή. Oζ ηαθθζηεπκζηέξ ιμνθέξ πμηέ δεκ 

εθεονίζημκηαζ [...]. Μζα ιαηζά ζηδκ αββθζηή θμβμηεπκία θακενχκεζ ημ βεβμκυξ υηζ μ 

ιμκυθμβμξ δεκ ήηακ ιζα λαθκζηή επζκυδζδ ημο Browning, αθθά υηζ είπε ζηαδζαηά 

εηδζπθςεεί ηαζ υηζ είκαζ ιζα θοζζηή ιμνθή, ηυζμ θοζζηή υζμ ηαζ ημ εεαηνζηυ ένβμ. Μζα 

βκήζζα πμζδηζηή ιμνθή πμηέ δεκ επζκμείηαζ [...], απθχξ ηεθεζμπμζήεδηε απυ ημκ 

Browning»
109

. 

 πςξ ακαθένεδηε ζηδκ  ανπή ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ, έπμοκ επζζδιακεεί δζάθμνα 

θμβμηεπκζηά ή ηαζ νδημνζηά είδδ θυβμο, ηα μπμία εεςνήεδηε υηζ ζοκζζημφκ πνμδνμιζηέξ 

ιμνθέξ ημο
110

. O C. Howard, οπμζηδνίγεζ υηζ δ πθαζιαηζηή επζζημθή είκαζ ημ εββφηενμ, 

πνμξ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, θμβμηεπκζηυ είδμξ, βζαηί ζηδκ επζζημθή μ απμδέηηδξ 

επδνεάγεζ ηα θεβυιεκα ημο μιζθδηή: «O Browning έηακε βζα ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ υ,ηζ 

έηακε μ αίλπδν βζα ημ δνάια. Πήνε ηδκ παθαζά ιμνθή ηαζ ηδξ έδςζε κέμ πκεφια. Βίδε 

                                                                                                                                                    
Turberville, Suckling, Robert Burns ηαζ Byron ηαζ μ Honan (Broning’s Characters..., υ.π., 107) ημοξ 

Skelton, Lovelace, Donne, Swift ηαζ Pope. 
108

. E. Pound, ABC of Reading, Λμκδίκμ- Bμζηυκδ, Faber and Faber, 1951,78. Bθ. αηυιδ ηδκ άπμρδ ημο 

Fletcher («A Classification...», υ.π., 110): «Aνηεί θίβδ ζηέρδ, έπμκηαξ έζης ηαζ ιζηνή ελμζηείςζδ ιε ηδκ 

πμίδζδ, βζα κα θακεί πυζμ απαηδθή είκαζ δ άπμρδ πμο δζαηοπχκεηαζ ηάπμηε, υηζ μ Browning επζκυδζε ή 

“μοζζαζηζηά επζκυδζε” ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ». Bθ. επίζδξ ηδκ άπμρδ ηδξ Wagner- Lawlor («The 

Pragmatics of Silence...», υ.π., [Victorian Website]): «μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ έκα είδμξ πμο δεκ 

εθεονέεδηε απυ ημοξ πμζδηέξ ημο 19
μο

 αζχκα, αθθά ζαθχξ ημ πανέθααακ ηαζ πθήνςξ ημ εηιεηαθθεφηδηακ 

βζα πνχηδ θμνά αοημί, ζδίςξ μ Robert Browning». 
109

. S. S. Curry, Browning and the Dramatic..., υ.π., 10- 11, 113, 16- 17.  
110

. Δ Elisabeth Howe (Stages of.., υ.π., 51- 52) επζπεζνχκηαξ κα ακζπκεφζεζ πνμδνμιζηά είδδ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο ζηδ βαθθζηή θμβμηεπκία, ακαθένεηαζ ζημ εεαηνζηυ είδμξ ημο δξακαηηθνχ κνλνιφγνπ [monologue 

dramatique/ δζαθμνεηζηυ είδμξ απυ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ]. Σμ είδμξ βκχνζζε ιεβάθδ δζάδμζδ ηαηά ημκ 

15
μ
 αζχκα. Βπνυηεζημ πενί ηςιζηχκ ή ιπμονθέζηςκ ιμκμθυβςκ, μζ μπμίμζ εηηεθμφκηακ ζοπκά ζημκ δνυιμ. 

Δ πζμ εκδζαθένμοζα μιμζυηδηα ημο εεαηνζημφ είδμοξ ιε ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ηδκ μπμία εκημπίγεζ δ 

Howe είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ αοηά ηα μπμία ηαηακμεί μ ιμκμθμβζζηήξ, βζα ηδκ πενίζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ, 

είκαζ δζαθμνεηζηά απυ αοηά ηα μπμία ακηζθαιαάκεηαζ μ εεαηήξ. 
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ηζξ κανηςιέκεξ δοκαηυηδηέξ ηδξ ηαζ ηδκ ακέπηολε ζε έκακ λεπςνζζηυ ηφπμ πμίδζδξ, 

πνμζανιμζιέκμ ζηζξ ζφβπνμκεξ ακάβηεξ»
111

. 

 Ώκηίζημζπα, μ MacCallum οπμζηδνίγεζ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ «ιε ηάπμζα 

ιμνθή, δεκ ήηακ εκηεθχξ ζπάκζμξ ζηδκ πμίδζδ ή αηυιδ ζηδκ αββθζηή πμίδζδ»
112

 ηαζ 

θένκεζ ζοβηεηνζιέκα παναδείβιαηα απυ ηδκ αββθμζαλμκζηή πανάδμζδ ηαζ ηδ δζαθεηηζηή 

πμίδζδ. Ώπυ ηδ ζημπζά ηςκ πνμδνμιζηχκ εζδχκ ακαθένεηαζ ζηδκ πθαζιαηζηή 

αοημαζμβναθία ηαζ ζηδκ πθαζιαηζηή επζζημθμβναθία. Eζδζηά βζα ημ ηεθεοηαίμ είδμξ 

παναηδνεί υηζ «ζημ πεδίμ ηδξ είπακ ειθακζζηεί αλζυθμβα ένβα, ζημ οπυδεζβια ηςκ 

Hξσίδσλ ημο Oαζδίμο, ιε ημ μπμίμ πεζναιαηίζηδηακ μζ εθζζααεηζακμί πμζδηέξ, υπζ πςνίξ 

επζηοπία: μ Drayton ιε ημ England’s Heroical Epistles, μ Daniel ιε ημ “Octavia to Marcus 

Antonius”, ηαζ [...], πενζζζυηενμ απυ έκακ αζχκα ανβυηενα, μ Pope [...] ιε ημ “Eloisa to 

Abelard”»
113

. 

 O A. Sinfield οπμζηδνίγεζ υηζ «μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ δεκ είπε ακαβκςνζζηεί ςξ 

ηέημζμξ ιέπνζ ημοξ αζηηςνζακμφξ, αθθά δ πανάδμζή ημο ήηακ ιαηνά ηαζ ζηαεενή. Ώπυ 

ημοξ νςιασημφξ πνυκμοξ ςξ ημ 19
μ
 αζχκα μκμιαγυηακ πνμζςπμπμζία. Οζ ζδιακηζηυηενεξ 

θμβμηεπκζηέξ ιμνθέξ ηδξ πνμζςπμπμζίαξ ήηακ μ ενήκμξ, δ επζζημθή ηαζ μ πζμοιμνζζηζηυξ 

ιμκυθμβμξ ζε θασηή βθχζζα»
114

. 

 Ο D. Culler ακαθένεηαζ επίζδξ ζηα είδδ ηδξ πξνζσπνπνηίαο ηαζ ημο κνλνδξάκαηνο. 

Δ πνμζςπμπμζία ή οπυδοζδ (impersonation), είκαζ παθαζυηαηδ νδημνζηή άζηδζδ ζηδκ 

μπμία πανμοζζάγεηαζ κα ιζθά έκα πνυζςπμ, ζζημνζηυ ή θακηαζηζηυ. Δ εκ θυβς άζηδζδ 

απμηεθμφζε ηιήια ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ Aββθία ιέπνζ ημ 19
μ
 αζχκα. O αζημφιεκμξ 

έπνεπε κα ζοκεέζεζ ημκ θυβμ πμο εα ιπμνμφζε κα είπε εηθένεζ έκα ζζημνζηυ ή θακηαζηζηυ 

πνυζςπμ ζε ιζακ μνζζιέκδ πενίζηαζδ. Eκημπίγεζ ιάθζζηα μνζζιέκα κεακζηά πμζήιαηα ημο 

Tennyson
115

,
 
ηα μπμία θακενχκμοκ επίδναζδ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ νδημνζηυ είδμξ. 

 Σμ ιμκυδναια
116

 είκαζ ημ άθθμ είδμξ πμο μ Culler ζοκοπμθμβίγεζ ζηδκ πνμσζημνία 

ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. ε αοηυ μζ παναηηήνεξ πνμζδζμνίγμκηακ πάκηα εεηζηά απυ 

άπμρδ ήεμοξ. Σμ ιμκυδναια εζηζάγεηαζ ζηδκ εηδίπθςζδ ζηζβιχκ έκηαζδξ, παεχκ ηέημζςκ 

ηςκ παναηηήνςκ. H ζφβπνμκδ ιμνθή ημο ιμκμδνάιαημξ ζοκδέεηαζ ιε ημ ένβμ Pygmalion  

ημο Pμοζχ (1762), μ μπμίμξ εεςνείηαζ μ εζζδβδηήξ ηδξ “ιμκηένκαξ” ημο ιμνθήξ, ηαζ ηδκ 

                                                 
111

. Cl. Howard, The Dramatic Monologue: Its Origin..., υ.π., 70. ΐθ.. επίζδξ ηδκ άπμρδ ημο Curry (υ.π., 16- 

17), πμο εεςνεί ηδκ πθαζιαηζηή επζζημθή πνμδνμιζηυ είδμξ. 
112

. MacCallum, «The Dramatic...», υ.π., 266-7. 
113

. .π., 268. 
114

. Al. Sinfield, Dramatic Monologue, υ.π., 42. 
115

. D. A. Culler, «Monodrama and..», υ.π., 368-369. Πνυηεζηαζ βζα ηδ ζοθθμβή Poems by Two Brothers 

(1827), ηαζ ηα πμζήιαηα πμο ακαθένεζ είκαζ ηα: «Anthony to Cleopatra», «Written by an Exile of Bassorah, 

While Sailing down the Euphrates», «Mithridates Presenting Berenice with the Cup of Poison» ηαζ «The 

High Priest to Alexander». 
116

. .π., 370-371. 
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Proserpina ημο Γηαίηε. ηδκ Aββθία ημ είδμξ πέναζε ιέζς ηδξ βενιακζηήξ θμβμηεπκίαξ, 

ιε ηδ ιεζμθάαδζδ ημο ηφηθμο ηςκ William Taylor ημο Norwich, Frank Sayers ηαζ Robert 

Southey Taylor. Δ ζοκήεεζα ηδξ ζοββναθήξ ιμκμδναιάηςκ οπμπςνεί βφνς ζημ 1814, 

πςνίξ υιςξ κα οπμπςνήζεζ δ επίδναζδ ηδξ ηεπκζηήξ ημο ζε άθθα είδδ. 

 ημ ιεζαζςκζηυ είδμξ ηςκ ενήκςκ (planctus) ζηδ θαηζκζηή βθχζζα, αθθά ηαζ ζε 

δδιχδεζξ βθχζζεξ, ιε πανάδμζδ απυ ημκ 9
μ
 αζχκα ακαθένεηαζ μ Dronke

117
. ε 

μνζζιέκμοξ πανζζηάκεηαζ ηάπμζα βοκαίηα κα ενδκεί, επεζδή πςνίγεηαζ απυ ημκ εναζηή ηδξ 

πμο ακήηεζ ζε επενζηυ θαυ (Wulf and Eadwacer) ή επεζδή δζχπκεηαζ απυ ημκ άκδνα ηδξ 

(The Wife’s Complaint)· άθθμζ είκαζ ενήκμζ ιε εέιαηα απυ ηδκ ηθαζζηή πανάδμζδ (π.π. 

ενήκμζ ηδξ Αζδμφξ, ημο Oνθέα, ζε βθχζζα θαηζκζηή, 12
μξ

 αζχκαξ) ηαζ άθθμζ ιε εέια 

πανιέκμ απυ ηδ Bίαθμ (π.π. ζνθακδζηυξ ενήκμξ ηδξ Eφαξ, 11
μξ

 αζχκαξ). 

 Eζδζηά βζα ημ θαηζκζηυ πμίδια ημο 12
μο

 αζχκα, «Planctus Oedipi» μ T. Hahn 

παναηδνεί υηζ ιαγί ιε ηα πανυιμζα πμζήιαηα θαίκεηαζ κα μνίγεζ ιία κέα αθεηδνία ζηδ 

θαηζκζηή πμίδζδ: «μζ ενήκμζ παίνκμοκ ηδ ιμνθή ζηεκά πνμζςπζηχκ, ζοκαζζεδιαηζηά 

θμνηζζιέκςκ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ. Οζ βκςζηυηενμζ ηαζ ιε ηδ ιεβαθφηενδ επίδναζδ 

ακαδδιζμονβμφκ ηα θυβζα ημο Xνζζημφ ζημ ζηαονυ ή ηδξ Πανεέκμο ζηα πυδζα ημο»
118

. 

Mζα ζεζνά ηέημζςκ ενήκςκ, υπςξ επζζδιαίκεζ μ Hahn, έβναρε μ Aαεθάνδμξ, οπυ ηδκ 

επίδναζδ ηςκ μπμίςκ ακχκοιμξ πμζδηήξ έβναρε ημκ «Planctus Oedipi», βζα ημ μπμίμ 

παναηδνεί: «ε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο πμζήιαημξ μ Oζδίπμδαξ εηδδθχκεζ ιία ζοκείδδζδ ημο 

εαοημφ ημο πμο ημκ ηαεζζηά ζζυηζιμ ιε ημκ Caliban ζημ “Caliban upon Setebos” ημο 

Browning»
119

. οζπεηίγεζ ενιδκεοηζηά ηδκ μιμζυηδηα ηςκ ενήκςκ ιε ημοξ δναιαηζημφξ 

ιμκυθμβμοξ, ιε ημ βεβμκυξ υηζ εηείκδ ηδκ πενίμδμ μ πνζζηζακζζιυξ βζκυηακ «απμθαζζζηζηά 

εζςζηνεθήξ ηαζ ελαημιζηεοιέκμξ»
120

. 

 Δ Käte Hamburger εεςνεί ημ «πμίδια- νυθμ» (Rollengedicht), υπςξ απμηαθείηαζ 

ζηδ βενιακζηή θμβμηεπκία μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ, ζδζυηοπμ πμζδηζηυ είδμξ, ιαγί ιε ηδκ 

ιπαθθάκηα ηαζ ηδκ έηθναζδ. Tμ ανπαίμ ακαπαναζηαηζηυ επίβναιια απμηέθεζε ιία απυ 

ηζξ ζοκζζηχζεξ μζ μπμίεξ απέθδλακ ζημ πμίδια- νυθμ· πζμ ζοβηεηνζιέκα ημ πμίδια- νυθμξ 

πνμηφπηεζ, ηαεχξ ακαδφεηαζ μ ηφπμξ επζβνάιιαημξ ζημ μπμίμ ημ αθζενςιαηζηυ βθοπηυ ή μ 

αθζενςιαηζηυξ πίκαηαξ αοημπανμοζζάγμκηαζ ηαζ ιζθμφκ ηα ίδζα. Ώοηυ ημ θαζκυιεκμ 

επακένπεηαζ, βζα πανάδεζβια, ζηα ιεζαζςκζηά επζβνάιιαηα
121

. 

                                                 
117

. Γζα ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο αημθμοεμφκ, αθ.: P. Dronke, Poetic Individuality in the Middle Ages, Oλθυνδδ, 

Clarendon Press, 1970, 26-30, 114-145. 
118

. Th. Hahn, «The Medieval Oedipus», Comparative Literature 3 (Kαθ. 1980), 225- 237· ημ πανάεεια: 225. 
119

. .π., 229. 
120

. .π., 229. 
121

. Käte Hamburger, The Logic of Literature, ιεη. Marilynn J. Rose, Bloomington and Indianapolis, Indiana 

University Press, 1993 (α‟ βενι. έηδ. 1951), 301. 
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 Πνάβιαηζ ζημ 6
μ
 αζαθίμ ηδξ Παιαηηλήο Aλζνινγίαο οπάνπμοκ 18 αθζενςιαηζηά 

επζβνάιιαηα ζηα μπμία ιζθμφκ ηα ίδζα ηα αθζενχιαηα (αζαθία, ηνίπμδεξ, θφπκμζ, υπθα, 

εεαηνζηέξ πνμζςπίδεξ, αβάθιαηα, εζηυκεξ, ενβαθεία ηεπκζηχκ η.ά)
122

. ημ ζφκμθμ ηςκ 358 

επζβναιιάηςκ ημο αζαθίμο, ηα 46 εηθένμκηαζ απυ εευ, πνάβια ή πνυζςπμ, πμο 

οπμδεζηκφεηαζ υηζ δεκ είκαζ μ επζβναιιαημπμζυξ. Βπζβνάιιαηα ζηα μπμία ιζθά έκαξ εευξ, 

έκα πνάβια ή ηάπμζμξ πμο οπμδεζηκφεηαζ υηζ δεκ είκαζ μ επζβναιιαημπμζυξ, ακ ηαζ ζε 

ιζηνυηενμ ανζειυ, απακημφκ αηυιδ ζηα πνμηνεπηζηά
123

 ηαζ ζηα ενςηζηά
124

. 

 Άπμρή ιαξ είκαζ υηζ ηα πνχηα ηείιεκα, πμο εα ιπμνμφζακ κα εκηαπεμφκ ζημ είδμξ 

ηςκ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ, ακάβμκηαζ ζημ ένβμ ημο Θευηνζημο ηαζ ημο Hνχκδα. Αεκ 

είκαζ ηοπαίμ ημ βεβμκυξ υηζ ηέημζα ηείιεκα ειθακίγμκηαζ ζε ιία επμπή ηαηά ηδκ μπμία ηα 

εζδμθμβζηά γδηήιαηα απμηημφκ ηνζζζιυηδηα ηαζ ηα παναδμζζαηά πμζδηζηά βέκδ 

αιθζζαδημφκηαζ
125

. 

 Eκδζαθένμοζα, ζε αοηυ ημ πθαίζζμ, είκαζ δ ακαθμνά ημο Langbaum ζε πμίδια ημο 

Θευηνζημο (ηαζ άθθμοξ “ιμκμθυβμοξ”), πμο δεκ είκαζ, ηαηά ηδκ άπμρή ημο, δναιαηζημί 

                                                 
122

. Παναεέημοιε έκα ηαθθζιάπεζμ επίβναιια, ζημ μπμίμ μιζθεί ιία εεαηνζηή πνμζςπίδα (αθ.: Tα αξραία 

ειιεληθά αλαζεκαηηθά θαη πξνηξεπηηθά επηγξάκκαηα. (Tν έθην (VI) θαη ην δέθαην βηβιίν ηεο Eιιεληθήο ή 

Παιαηηλήο Aλζνινγίαο), πνμθ.- ιεη. B. I. Λαγακάξ, Aεήκα, Παπαδήιαξ, 1992, αν. επζβν. 310, 194): «O 

ίιμξ, βζμξ ημο Mίηημο, ιε αθζένςζε ζηζξ Mμφζεξ,/ γδηχκηαξ εονοιάεεζα. Kζ αοηέξ, υπςξ μ Γθαφημξ,/ ημ 

δχνμ ημ ιζηνυ, ημ ακηαπέδςζε ιε πθέμκ ιεβάθμ δχνμ./ ζμ βζα ιέκα, πνμζςπίδα ηναβζηή ημο Αζμκφζμο, 

ιέκς ιε ζηυια/ ακμζπηυ, αηυιδ ιεβαθφηενμ- δφμ θμνέξ- απυ αοηυ ημο εεμφ ηδξ άιμο./ Kζ αημφς ηα ιζηνά 

παζδζά: «Kυιδ ζενή»! Σμ αημφς ηαζ ζημ υκεζνυ ιμο αηυιδ». 
123

. Παναεέημοιε ημ επίβναιια ημο Λεςκίδα ημο Tανακηίκμο (βεκ. πενίπμο ημ 325 π. X.) (αθ.: υ.π., αν. 

επζβν. 1, 231): «Χναίμξ μ πθμοξ. Έθεαζε ήδδ δ πεθζδυκα δ ηεθαδμφζα/ ηαζ μ πανζηυανοημξ μ Zέθονμξ βθοηά 

θοζά ηαζ πκέεζ./ Aκεμαμθμφκ μζ αβνμί ηαζ δ εάθαζζα έπεζ ημπάζεζ,/ πμο έαναγε, ςξ πεεξ, απυ ηδξ εφεθθαξ 

ηδ ιακία./ Tζξ άβηονεξ ζδηχζηε, θφζηε ηα πακζά, καοηίθμζ/ ηαζ πθέεηε. Ββχ μ Πνίαπμξ αοηά ζαξ 

παναββέθθς/ ηςκ θζιακζχκ μ επυπηδξ. Γζα ηάεε ειπυνζμ ακμζπηυξ μ δνυιμξ είκαζ». Ώοηυ ηαζ μνζζιέκα άθθα 

επζβνάιιαηα “εαθαζζζκά” είκαζ δοκαηυκ κα ζοζπεηζζημφκ ιε ημ ιμκμδναιαηζηυ ζμκέημ ημο Kααάθδ 

«Έιπμνμξ Aθελακδνεφξ» (Kξπκκέλα πνηήκαηα, [1893], 39). 
124

. Aπυ ηα ενςηζηά επζβνάιιαηα, παναεέημοιε επίβναιια ημο ηαηοθθίμο Φθάημο (1μξ αζχκαξ π.X., ίζςξ 

νςιασηήξ ηαηαβςβήξ) (αθ.: Tα αξραία ειιεληθά εξσηηθά επηγξάκκαηα. Οιφθιεξν ην πέκπην (V) βηβιίν ηεο 

Eιιεληθήο ή Παιαηηλήο Aλζνινγίαο, πνμθ. - ιεη. B. I. Λαγακάξ, Aεήκα, Παπαδήιαξ, 1990, αν. επζβν. 5, 29): 

«ηδ Nάπδ ηδκ επίμνηδκ, ειέ, ημκ ανβονυ ημ Λφπκμ,/ ηςκ πακκοπίδςκ ημοξ ημ ιάνηονα, μ Φθάηημξ έπεζ 

πνμζθένεζ./ Kαζ ηχνα, πθάζ ζηδκ ηθίκδ ηδξ, ιαναίκμιαζ ηαζ θείκς,/ ηα αίζπδ ηα πενίηεπκα ηδξ άπζζηδξ 

εςνχκηαξ./ Kαεχξ εβχ ηαζ ζο εα θεείνεζαζ, ημ λένς, Φθάηημ·/ μ έκαξ απ‟ ημκ άθθμ ιαηνζά, απυ ημκ ίδζμ 

πυεμ ηαίιε». ΐθ. αηυιδ ημ πμίδια «O θφπκμξ ημο Φθάηημο» (I. Γνοπάνδξ, Άπαληα ηα πξσηφηππα κε ηα 

κηθξά κεηαθξάζκαηα, έην. Γ. Bαθέηαξ, Aεήκα, Αςνζηυξ, 1967 (α‟ έηδ. 1952), 133): «Xνοζυ θοπκάνζ, 

ιάνηονα κοπηενζκήξ αβάπδξ, / ι‟ έδςηε μ Φθάηημξ μ πζζηυξ ηδξ άπζζηδξ ηδξ Nάπδξ. / Kαζ πθάβζ ζημ 

ηνεααάηζ ηδξ ιαναίκμιαζ απ‟ ημκ πυκμ/ κα αθέπς ηδξ επίμνηδξ ηυζεξ κηνμπέξ ηαζ θοχκς/ Φθάηηε. ε δένκεζ 

άβνοπκμ ηαζ ζε ηαηυ ιεβάθμ. / Kζ μζ δομ ηαζμφιαζηε ιαηνζά μ έκαξ απ‟ ημκ άθθμ». Σμ πμίδια είκαζ 

ιεηάθναζδ ημο ανπαίμο επζβνάιιαημξ ηαζ δεκ «ιπμνεί ηακείξ κα ημ πάνεζ ζαλ κεηάθξαζκα απυ Λαηίκμ 

πμζδηή», υπςξ παναηδνεί μ Bαθέηαξ (υ.π., 559). 
125

. Καηά ημκ Θ. Α. Παπαββεθή (H πνηεηηθή ησλ ξσκαίσλ «Nεσηέξσλ». Πξνυπνζέζεηο θαη πξνεθηάζεηο, 

Aεήκα, M.I.E.T., 1994), δφμ ααζζημί πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ «πενζμνίγμοκ δναζηζηά ή ηαηανβμφκ ηδ 

θεζημονβζηυηδηα» ημο δνάιαημξ, ηδξ θονζηήξ πμίδζδξ ηαζ ημο έπμοξ είκαζ «δ ζφζηαζδ ηδξ ακενχπζκδξ 

ημζκυηδηαξ ηαζ δ ζηάζδ απέκακηζ ζημ ιφεμ» (υ.π., 25). Χξ πνμξ ημοξ ζοκεζδδημφξ υνμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ 

ηίεεηαζ ημ γήηδια ηςκ παναδμζζαηχκ εζδχκ, ζημ πθαίζζμ ηδξ εθθδκζζηζηήξ πμίδζδξ, αθ.: «[μζ Aθελακδνζκμί 

πμζδηέξ ηαζ ηνζηζημί] ηαλζκμιμφκ αοζηδνά, ηςδζημπμζμφκ ηαζ πενζβνάθμοκ ιε εεςνδηζηή αηνίαεζα ηαζ 

ηαοηυπνμκα, ιε ηδ θυβζα αοημζοκεζδδζία ηαζ ηδ ζημπαζηζηή ημοξ απυζηαζδ, επζδίδμκηαζ ζε άκεημ παζπκίδζ 

ιε ηζξ θυνιεξ ηαζ ηζξ εζδμθμβζηέξ ζοιαάζεζξ, δζαζηαονχκμκηαξ ηα είδδ ηαζ ακαιεζβκφμκηαξ ηζξ θμβμηεπκζηέξ 

δζαθέηημοξ» (υ.π., 34). 
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ιμκυθμβμζ. Αζαηοπχκεζ, ζοβηεηνζιέκα, ηδκ ελήξ άπμρδ: «εάκ απμθαζίζμοιε κα 

ακηζιεηςπίζμοιε ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ςξ παναδμζζαηυ είδμξ, ηυηε ηάεε θονζηυ 

πμίδια ζημ μπμίμ μ μιζθδηήξ ιμζάγεζ κα είκαζ άθθμξ απυ ημκ πμζδηή, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα 

ζπεδυκ υθα ηα ενςηζηά ηναβμφδζα ηαζ μζ ενήκμζ (ημ πμίδια “Lycidas”, ημ Άζκα Aζκάησλ, 

μ “Kφηθςπαξ” ημο Θευηνζημο, ημ αββθμζαλμκζηυ “Banished Wife‟s Lament”) βίκμκηαζ 

δναιαηζημί ιμκυθμβμζ»
126

. 

 Δ έκζηαζδ δζηαζμθμβείηαζ, ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, ςξ πνμξ ημ ζηέθμξ εηείκμ ημ 

μπμίμ αθμνά ζημ πχξ μνίγεηαζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ. Έηζζ, ηάεε πμίδια ζημ μπμίμ μ 

μιζθδηήξ οπμδεζηκφεηαζ υηζ δεκ είκαζ μ πμζδηήξ δεκ είκαζ ακαβηαζηζηά δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ (πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ, ακ δεκ είκαζ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ, είκαζ 

οπμπνεςηζηά θονζηυ πμίδια). ιςξ, ηέημζμζ μνζζιμί, υπςξ επακεζθδιιέκα παναηδνήζαιε, 

δεκ μνίγμοκ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ςξ (παναδμζζαηυ ή ιδ παναδμζζαηυ) είδμξ· ημκ 

μνίγμοκ ζε ηνμπμθμβζηυ επίπεδμ. 

 Χξ πνμξ ημ ζοβηεηνζιέκμ, ςζηυζμ, πανάδεζβια απυ ηδκ πμίδζδ ημο Θευηνζημο
127

 

(ημκ «Kφηθςπα»), πνέπεζ κα παναηδνδεεί υηζ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα εεςνδεεί δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ, υπζ επεζδή είκαζ «παναδμζζαηυ», αθθά επεζδή μ θυβμξ εηπςνείηαζ ζημκ 

Kφηθςπα ιεηά ημκ 18
μ
 ζηίπμ ημο πμζήιαημξ, εκχ ζημοξ ζηίπμοξ 1- 18 ηαζ 80- 81 ημκ θυβμ 

έπεζ έκα απξνζδηφξηζηνπ πνηνχ οπμηείιεκμ εηθμνάξ (βζα ηδκ ακηίεεζδ πνμζδζμνζζιέκμ- 

απνμζδζυνζζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ αθ. B3)
128

. Yπάνπμοκ, υιςξ, ηνεζξ ιμκυθμβμζ 

παναηηήνςκ ημο Θευηνζημο
129

, μζ «Φανιαηεφηνζεξ», μ «Kχιμξ» ηαζ μ «Bμοημθίζημξ», μζ 

μπμίμζ, ζφιθςκα αηυια ηαζ ιε ημ ηνζηήνζμ ηδξ νήλδξ ζοιπάεεζαξ- ηνίζδξ ημο Langbaum, 

είκαζ δναιαηζημί ιμκυθμβμζ
130

. 

                                                 
126

. Bθ.: The Poetry  of Experience..., υ.π., 75. 
127

. Γζα ηα πμζήιαηα ημο Θευηνζημο, εηηυξ απυ ηζξ «Φανιαηεφηνζεξ», παναπέιπμοιε ζημ: Theocritus, έηδ. A. 

S. F. Gow, ηυι. A‟, Cambridge, Cambridge University Press, 1952. ημ ελήξ μζ ακαθμνέξ ζε αοηή ηδκ 

έηδμζδ εκηάζζμκηαζ ζημ ηονίςξ ηείιεκμ, ιε έκδεζλδ ζηίπςκ. ε οπμζδιεζχζεζξ έπεζ βίκεζ πεγή απυδμζή 

ημοξ. Tμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηα αββθζηά πμζήιαηα πμο ζπμθζάγμκηαζ ζηδκ ενβαζία. 
128

. Γζα ηα οπυθμζπα πμζήιαηα ζηα μπμία ακαθένεηαζ μ Langbaum, κα ηάκμοιε ηζξ ελήξ επζζδιάκζεζξ: ημ 

Άζκα Aζκάησλ δεκ είκαζ ιμκμθμβζηυ ζηδ ζφκεεζή ημο, μπυηε δεκ ειπίπηεζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ 

ζογήηδζδξ. Tμ αββθμζαλμκζηυ πμίδια «The Banished Wife‟s Lament», απυ ηδ δζηή ιαξ ζημπζά, ακήηεζ ζε 

άθθμ ιμκμδναιαηζηυ είδμξ, ζημκ εηθναζηζηυ ιμκυθμβμ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ3). Eκηάζζεηαζ ζε ιία 

πενίζηαζδ εηθμνάξ ιμκμθυβμο, αοηή ηαηά ηδκ μπμία έκαξ βοκαζηείμξ παναηηήναξ ιμκμθμβεί φζηενα απυ ηδκ 

απμιάηνοκζή ηδξ (βζα πμζηίθμοξ θυβμοξ) απυ ημκ αβαπδιέκμ ηδξ. Oζ εζδμθμβζηέξ εηδμπέξ αοηήξ ηδξ 

πενίζηαζδξ πνμζεββίγμκηαζ ζηδκ εκυηδηα Γ7. Tμ πμίδια «Lycidas» ημο Mίθημκα είκαζ επίζδξ εηθναζηζηυξ 

ιμκυθμβμξ. 
129

. Γζα ιζα εκδζαθένμοζα ημπμεέηδζδ ημο ένβμο ημο Θευηνζημο ζημ βεκζηυηενμ πθαίζζμ ηδξ εθθδκζζηζηήξ- 

ηαθθζιάπεζαξ- ακαεεχνδζδξ ηδξ πμζδηζηήξ πανάδμζδξ, αθ.: Θ. Α. Παπαββεθήξ, H πνηεηηθή..., υ.π., ζδίςξ 42- 

52. 
130

. φιθςκα ιε ηα δζηά ιαξ ηνζηήνζα (δδθαδή, αοηά ηα μπμία αθμνμφκ ζηδκ επζημζκςκζαηή θμβζηή ηςκ 

ιμκμθυβςκ), δναιαηζημί ιμκυθμβμζ είκαζ ιυκμκ μζ «Φανιαηεφηνζεξ» ημο Θευηνζημο ηαζ μ «Πμνκμαμζηυξ» 

ημο Hνχκδα. O «Bμοημθίζημξ» ηαζ μ «Kχιμξ» ακήημοκ ζηζξ ηςιζηέξ εηδμπέξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο 

(αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ2- δ). Σέθμξ, ημ πμίδια «AΎηδξ» είκαζ εηθναζηζηυξ ιμκυθμβμξ (βζα ημ είδμξ 

ημο εηθναζηζημφ ιμκμθυβμο, αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ3). 
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 Κάκμκηαξ ανπή ιε ηζξ «Φανιαηεφηνζεξ», πνέπεζ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ έπεζ ήδδ 

παναηηδνζζηεί ςξ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ
131

. O W. R. Johnson, παναηδνεί, απυ ηδκ άπμρδ 

πμο ιαξ εκδζαθένεζ: «ημ δδιζμφνβδια ημο Θευηνζημο είκαζ ιζα εευηνεθδ ηονία πμο ηάκεζ 

εευηνεθα βοκαζηεία πνάβιαηα, αθθά είκαζ πμθφ γςκηακή ηαζ ενεεζζηζηή. Kαεχξ δ ζιαίεα 

[δ ιμκμθμβίζηνζα ζημ πμίδια] ημο Θευηνζημο μονθζάγεζ ηαζ ηθαίβεηαζ ζηδκ οπδνέηνζά ηδξ, 

ένπεηαζ ζηαδζαηά ζημ θςξ αοηυ πμο ηδκ απαζπμθεί ηαζ ανπίγμοιε κα ηδκ βκςνίγμοιε βζαηί 

ανπίγμοιε κα αθέπμοιε ηζ ηδξ ζοκέαδ ιε απμηέθεζια απηή θαη ην πνίεκά ηεο κα 

δσληαλεχνπλ, ορδθυηενμξ έπαζκμξ δεκ ιπμνεί κα δμεεί, κε ηνλ ηξφπν ησλ ζπνπδαίσλ 

δξακαηηθψλ κνλνιφγσλ ηνπ Browning»
132

. 

 Πνέπεζ, ςζηυζμ, κα παναηδνήζμοιε υηζ μζ ζοκεήηεξ εηθμνάξ ημο ιμκμθυβμο είκαζ 

ανηεηά πζμ πενίπθμηεξ, απυ υζμ εκκμεί μ Johnson. Έηζζ, ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, δ εζηυκα 

ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ ζιαίεαξ, δεκ είκαζ παζβκζχδδξ ή εφεοιδ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα 

Γ7). Aκηζεέηςξ, υπςξ ζπμθζάγεζ μ G. O. Hutchinson δ ζιαίεα δδιζμονβεί ακάιζηηα 

ζοκαζζεήιαηα: «Oοζζαζηζηά ημ πνχημ ηναβμφδζ [ημ ιένμξ ηδξ ιαβζηήξ ηεθεηήξ]
133

 

απμαθέπεζ κα θακεί πανάλεκμ ηαζ κα ιαξ απμζηαζζμπμζήζεζ απυ ηδ ζιαίεα, εκχ ημ 

δεφηενμ [δ πνμζεοπή ηδξ ζιαίεαξ/ ελζζηυνδζδ ηδξ ενςηζηήξ πνμσζημνίαξ] κα ιαξ 

ζοβηζκήζεζ ηαζ κα ηενδίζεζ ηδ ζοιπάεεζά ιαξ [...]»
134

. Ώοηή δ πενζβναθή ηςκ 

ακαβκςζηζηχκ ακηζδνάζεςκ, δ μπμία ειθακίγεζ ζαθείξ ακαθμβίεξ ιε ηδκ νήλδ 

ζοιπάεεζαξ- ηνίζδξ, ζζπφεζ υπζ ιυκμ πνμηεζιέκμο βζα ηδ δζάεεζδ πμο δδιζμονβεί ζημκ 

ακαβκχζηδ ημ πνχημ ηαζ ημ δεφηενμ ιένμξ ημο πμζήιαημξ πςνζζηά. Iζπφεζ, ιε έκακ 

εκδζαθένμκηα ακαδζπθαζζαζιυ, ηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο δεφηενμο ιένμοξ: «Oζ οπαζκζβιμί 

επζεεηζηυηδηαξ ημο πνμδβμφιεκμο ηεθεημονβζημφ [πνχημ ιένμξ] βίκμκηαζ εδχ [ιένμξ 

δεφηενμ/ ζη. 159- 162] ακμζηημί ηαζ αηναίμζ. H ιαβεία πανμοζζάγεηαζ ιε ηδκ πζμ ζημηεζκή 

ηδξ υρδ ηαζ δ ζοιπάεεζά ιαξ ροπναίκεηαζ [...]. Σχηα [ιένμξ δεφηενμ/ ζη. 163] δ ζιαίεα 

εβηαηαθείπεζ ημκ εαοηυ ηδξ, ιζα εκδηή πμο οπμθένεζ, ζηδ εευηδηα [...] ηαζ κζχεμοιε λακά 

εζθζηνζκή ζοιπάεεζα βζα ηδ ζιαίεα»
135

. 

                                                 
131

. Χξ πνμξ ηδκ οπυεεζδ ημο πμζήιαημξ ακαθένμοιε εκ ζοκημιία υηζ δ ζιαίεα, ιμκμθμβίζηνζα ημο 

πμζήιαημξ, έπεζ θυβμοξ κα πζζηεφεζ υηζ μ εναζηήξ ηδξ, μ Αέθθδξ, έπεζ πάρεζ κα εκδζαθένεηαζ βζα αοηή. 

Βημζιάγεζ θίθηνμ βζα ηδκ ενςηζηή ημο ιεηαζηνμθή ηαζ, πανάθθδθα, ζπεδζάγεζ κα ημκ εηδζηδεεί, 

δδθδηδνζάγμκηάξ ημκ, ζε πενίπηςζδ πμο δεκ επζηφπεζ ημ θίθηνμ. πμθζαζιυξ ημο πμζήιαημξ απυ ηδ δζηή ιαξ 

ζημπζά (ηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ πενίζηαζδξ ιμκμδναιαηζηχκ πμζδιάηςκ ιε ιμκμθμβίζηνζα βοκαίηα δ μπμία έπεζ 

πάζεζ ημκ αβαπδιέκμ ηδξ) βίκεηαζ ζηδκ εκυηδηα Γ7. 
132

. W. R. Johnson, The Idea of Lyric: Lyric Modes in Ancient and Modern Poetry, ζεζν. Eidos, Berkeley- 

Λμξ Άκηγεθεξ- California, University of California Press, 1982, 167. 
133

. O ιμκυθμβμξ πςνίγεηαζ ζε δφμ ιένδ. ημ πνχημ δ ιμκμθμβίζηνζα, ιαγί ιε ηδκ οπδνέηνζά ηδξ, ηάκμοκ ηδ 

ιαβζηή ηεθεηή βζα κα επζζηνέρεζ μ Αέθθδξ. ημ δεφηενμ, δ ζιαίεα είκαζ ιυκδ ηδξ ηαζ απεοεφκεηαζ ζηδ 

εθήκδ. 
134

. G. O. Hutchinson, Hellenistic Poetry, Oλθυνδδ, Oxford University Press, 1988, 153, 159- 160. 
135

. .π., 159- 160.  
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 Aπυ ηδκ πθεονά ημο μ Θ. A. Παπαββεθήξ ζπμθζάγεζ ςξ ελήξ: «Tδ ζθπζξσπή ηειεηή 

ηδ θςηίγεζ δ εθήκδ, ηαζ δ “θανιαηεφηνζα” έπεζ ορδθά επαββεθιαηζηά πνυηοπα αθμφ 

εέθεζ ημ εεθηηήνζμ ζηεφαζιά ηδξ ακηάλζμ ηδξ ακυζζαξ ηνζάδαξ Kίνηδξ, Mήδεζαξ ηαζ 

Πενζιήδδξ. Aθθά, αέααζα, δ ζιαίεα είκαζ ιζα ιάβζζζα ηδξ βεζημκζάξ, δ ζοκμζηία ημο 

ένςηά ηδξ θασηή, δ πενζπέηεζά ηδξ ιε ημκ Αέθθζ απθχξ “νυγ”. Σμ Eζδφθθζμ βμδηεφεζ ιε ηζξ 

εκηάζεζξ ημο ακάιεζα ζηδκ πνμςεδιέκδ νδημνζηή ημο πάεμοξ ηαζ ημ ηαεδιενζκυ ημο 

ζεκάνζμ ηαζ, ηονίςξ, ακάιεζα ζηδ δαηκνληθή πξηκαληφλα ηαζ ημ ιζηνμαζηζηυ “ενςιέκζμκ” 

(υ.π., 50 - 51)
136

. 

 O μιζθδηήξ ημο «Kχιμο»
137

 είκαζ έκαξ ζοιπαεδηζηυξ παναηηήναξ, ιε ιεζςιέκδ 

αοημεηηίιδζδ: «Ή να βε ημζ ζζιυξ ηαηαθαίκμιαζ εββφεεκ ήιεκ,/ κφιθα, ηαζ πνμβέκεζμξ» 

(ζη. 8- 9)
138

; Aθμφ ζηείθεζ ημ αμδευ ημο κα αμζηήζεζ ημ ημπάδζ, μ ίδζμξ πάεζ ζηδ ζπδθζά 

ηδξ αβαπδιέκδξ ημο Aιανοθθίδαξ, βζα κα ηδξ ηάκεζ ηακηάδα (ηχιμξ), χζηε κα ηδκ πείζεζ 

κα ημκ δεπηεί λακά. 

 ηδ ζοκέπεζα, λεηζκά ηδκ ηακηάδα ημο, δ μπμία ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πςνίγεηαζ ζε 

δφμ δζαθμνεηζημφ φθμοξ ηναβμφδζα
139

. Mεζμθααμφκ ιεηαααηζημί ζηίπμζ πμο δεκ 

απεοεφκμκηαζ ζηδκ Aιανοθίδα, αθθά εζξ εαοηυκ: «Άθθεηαζ μθεαθιυξ ιεο μ δελζυξ· άνα β‟ 

ζδδζχ/ αοηάκ; Aζεφιαζ πμηί ηακ πίηοκ χδ‟ απμηθζκεείξ·/ ηαζ ηε ι‟ ίζςξ πμηίδμζ, επεί μοη 

αδαιακηίκα εζηίκ» (ζη. 37- 39)
140

. Βζξ εαοηυκ απεοεφκμκηαζ ηαζ μζ ζηίπμζ 40- 51, ζημοξ 

μπμίμοξ μ ιμκμθμβζζηήξ ηάκεζ θυβμ βζα εναζηέξ πμο ηένδζζακ βοκαίηεξ ηζξ μπμίεξ 

ηακμκζηά δεκ εα ιπμνμφζακ κα δζεηδζηήζμοκ. 

 Σμ ηναβμφδζ ημο, ςξ ζφκμθμ, δδιζμονβεί ακηζθαηζηή εκηφπςζδ. Σμ είδμξ ημο 

ηχιμο (ηακηάδα ιπνμζηά ζηδκ πυνηα ηδξ ενςιέκδξ) απακηά ζοκήεςξ ζε αζηζηά 

ζοιθναγυιεκα ηαζ δ ιεηαηυπζζή ημο ζε αμοημθζηυ πενζαάθθμκ, έπεζ απμδμεεί ζε ζαηζνζηή 

πνυεεζδ ημο Θευηνζημο. Ώοηά δε πμο οπυζπεηαζ μ μιζθδηήξ ζηδκ αβαπδιέκδ ημο είκαζ 

                                                 
136

. Δ ακηίεεζδ πμο οπμκμείηαζ ζημ ζπυθζμ ημο Παπαββεθή δεκ είκαζ ακάιεζα ζημ ζμαανυ ηαζ ημ παζβκζχδεξ, 

αθθά ζημ δνςζηυ ηαζ ημ ηαπεζκυ. Eπ‟ αοημφ αθ. (υ.π., 50): «[ηα πμζήιαηα ημο Θευηνζημο] μζ αθθαβέξ 

βίκμκηαζ άιεζα μναηέξ ζημκ ηυκμ ηαζ ζηζξ εειαηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ. Δ απμηαηάζηαζδ ηαζ δ ακάδεζλδ ημο 

ιδ δνςζημφ, ημο ηαπεζκμφ ηαζ ημο ηαεδιενζκμφ είκαζ εκδεζηηζηή πενίπηςζδ». 
137

. Theocritus, υ.π., A’, 30- 33. Οπςζδήπμηε, δ νήλδ ζοιπάεεζαξ- ηνίζδξ ζε αοηυ ημ πμίδια δεκ ζδιαίκεζ 

ζφβηνμοζή ημοξ, ηαεχξ μ ιμκμθμβζζηήξ δεκ είκαζ αλζυιειπημξ (reprehensible). Eδχ, ζφιθςκα ιε ηδ θμβζηή 

ημο Lanbaum, δ ζοιπάεεζα ηδκ μπμία εηπςνεί μ ακαβκχζηδξ ζημκ ιμκμθμβζζηή, πνμηεζιέκμο κα ημκ 

ηαηακμήζεζ, δεκ ακαζνεί ημ βεβμκυξ υηζ αοηά ζηα μπμία ηαηαθήβεζ μ ακαβκχζηδξ είκαζ δζαθμνεηζηά απυ 

εηείκα ζηα μπμία ηαηαθήβεζ μ ιμκμθμβζζηήξ, ηαεχξ ηαζ μζ δφμ ηνίκμοκ ηδκ πενίζηαζδ. Γζα αοηή ηδκ εηδμπή 

ηδξ νήλδξ ζοιπάεεζαξ- ηνίζδξ, αθ.: The Poetry of Experience..., υ.π., 105. 
138

. «Aπυ ημκηά, ιήπςξ δ ιφηδ ιμο είκ‟ άζηδιδ ηαζ πεηαπηυ ημ βέκζ ιμο, ηυνδ;». 
139

. Bθ. ηδκ επζζήιακζδ ημο G. O. Hutchinson (Hellenistic..., υ.π., 172): «Tμ ηναβμφδζ [ημο ιμκμθμβζζηή] 

ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πςνίγεηαζ ζε δφμ δζαθμνεηζηά ηναβμφδζα (6- 36 ηαζ 40- 51) πμο ηα δζαηνίκεζ έκημκδ 

ακηίεεζδ. Σμ δεφηενμ είκαζ αζζεδζζαηυ, έιιεζμ, ημιρυ, ημ πνχημ αθεθχξ εοεφ ηαζ βηνμηέζηα ηαηυηεπκμ. Δ 

θζβυηενμ ειθαηζηή δζάηνζζδ ηδξ πνάλδξ ημο ηναβμοδζμφ [απυ ηα ζοιθναγυιεκά ημο] ζοκμδεφεηαζ απυ ιζα 

έκημκδ εζςηενζηή δζαίνεζδ». 
140

. «Πεηάεζ ημ ιάηζ ιμο ημ δελί· άναβε εα ηδκ δς; Θα ηναβμοδήζς, ηχνα, ηάης απ‟ αοηυ ημ πεφημ ηζ ίζςξ 

ιμο νίλεζ ιζα ιαηζά, βζαηί δεκ έπεζ ηαζ ηανδζά ζηθδνή ζακ ημ δζαιάκηζ». 
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“άημιρα”. Χζηυζμ ηενδίγεζ ηδκ ζοιπάεεζα ηαζ δ αθέθεζά ημο ημκ ηάκεζ ζοιπαεέζηενμ. O 

ιμκμθμβζζηήξ δεκ πείεεζ υηζ είκαζ ζε εέζδ κα επζθέλεζ ημ ζςζηυ ηναβμφδζ βζα κα ηενδίζεζ 

ηδκ Aιανοθθίδα. Βάκ ιζα ηακηάδα ιπμνεί κα εθηφζεζ ηδκ πνμζμπή ηάπμζμο, ηυηε δεκ είκαζ 

ημ “πμκδνμεζδέξ” πνχημ ηναβμφδζ πμο εα ημ ηαηάθενκε, αθθά ημ δεφηενμ. Ώοηυ ημ 

ηναβμφδζ υπζ ιυκμ απμηαθφπηεζ ημ φρμξ ημο εαοιαζιμφ πμο ηνέθεζ βζα ηδκ κφιθδ, αθθά 

ηαζ ημ πυζα είκαζ δζαηεεεζιέκμξ κα οπμιείκεζ βζα πάνδ ηδξ. 

 O ιμκμθμβζζηήξ ζημκ «Bμοημθίζημ» εέθδζε κα ηενδίζεζ ηδκ αζηή Eοκίηα, δ 

μπμία, υπςξ ιαεαίκμοιε απυ ηδκ πανάεεζδ ηςκ θυβςκ ηδξ (ζη. 2-15), ημκ πνυζααθε 

αανζά. Tμο έεζλε ηδκ αζπμθία ημο («ένν‟ απ‟ ειείμ./ αμοηυθμξ ςκ εεέθεζξ ιε ηφζαζ, 

ηάθακ;», ζη. 2-3)
141

 ηαζ ηδ αμοημθζηή ημο ηαηαβςβή, ηδκ μπμία ζοκέηνζκε ιε ηδ δζηή ηδξ 

αζηζηή, ζοκδοάγμκηαξ ιάθζζηα ηαζ ηα δομ ιε ηδκ ενςηζηή απυδμζδ ηαζ ηδκ ειθάκζζή ημο: 

«μο ιειάεδηα/ αβνμίηςξ θζθέεζκ, αθθ‟ αζηζηά πείθεα εθίαεζκ» (ζη. 3- 4)
142

· «μία αθέπεζξ, 

μππμία θαθείξ, ςξ άβνζα παίζδεζξ./ [...] πείθεά ημζ κμζέμκηζ, πένεξ δε ημζ εκηί ιέθαζκαζ,/ ηαζ 

ηαηυκ ελυζδεζξ· απ‟ ειεφ θφβε ιδ ιε ιμθφκδξ» (ζη. 6, 9- 10)
143

. 

 O μιζθδηήξ ελμιμθμβείηαζ πυζμ ημκ εφιςζε δ ακηίδναζδ ηδξ Eοκίηαξ. ημκ ζηίπμ 

19 ιαεαίκμοιε υηζ απεοεφκεηαζ ζημοξ ζοκηνυθμοξ ημο, ημοξ μπμίμοξ ηαεζζηά ιάνηονεξ 

υηζ είκαζ αλζέναζημξ, ακηίεεηα απυ ηδ βκχιδ ηδξ Eοκίηαξ. Οζ ζφκηνμθμζ, ηαεχξ 

ακηζθαιαακυιαζηε απυ ηα ζοιθναγυιεκα ημο θυβμο ημο, δεκ ιζθμφκ, είηε επεζδή ζζςπδνά 

ζοιθςκμφκ είηε βζαηί, ιμθμκυηζ έπμοκ ίζςξ ακηζννήζεζξ, μ μιζθδηήξ είκαζ πμθφ εοιςιέκμξ 

βζα κα δεπηεί δζαημπέξ. οκεπίγεζ ιε ηδκ απανίειδζδ εεχκ πμο ηαηαδέπηδηακ κα 

ζοκεονεεμφκ ιε αμζημφξ ηαζ ηαηδβμνεί ηδκ Eοκίηα υηζ εεςνεί ημκ εαοηυ ηδξ ακχηενμ απυ 

ηδκ Kοαέθδ, ηδκ Aθνμδίηδ ηαζ ηδ εθήκδ. Ώιέζςξ ιεηά ηαηανζέηαζ ηδκ αηαηάδεπηδ κα 

ιείκεζ ακέναζηδ
144

. 

 ε ακηίεεζδ ιε ημκ μιζθδηή ημο «Kχιμο», μ ιμκμθμβζζηήξ δεκ θθέβεηαζ 

απμηθεζζηζηά απυ ημ ενςηζηυ πάεμξ. Βίκαζ αηυιδ ελμνβζζιέκμξ απυ ηδκ πνμζαμθή ιίαξ 

αζηήξ ζε αάνμξ ηδξ αμοημθζηήξ ημο ηαοηυηδηαξ. ε ακηίεεζδ, επίζδξ, απυ ημκ 

                                                 
141

. «Mαηνζά ιμο! Eίζαζ ηζμπάκδξ ηαζ ιμο εέθεζξ ηαζ θζθί, ηαημιμίνδ;» 
142

. «Αεκ έπς ημ ζοκήεεζμ κα θζθάς αμοηυθμοξ, ια κα θζχκς πείθδ αζηχκ». 
143

. «ηζ θάηζα, ηζ μιζθία, ηζ αβνμίημ θένζζιμ! [...] ηα πείθδ ζμο είκαζ άννςζηα, ηα πένζα ζμο ιαονίθα ηαζ 

γέπκεζξ· θφβ‟ απυ ιε, ιδ ιε ανςιίζεζξ». 
144

. Ο μιζθδηήξ εκμπθείηαζ ελίζμο απυ ημ υηζ ημκ απμννίπημοκ υζμ ηαζ απυ ημ πμζα ημκ απμννίπηεζ, ιία αζηή. 

ηδκ αοημ- οπενάζπζζή ημο δίκεζ ίζδ έιθαζδ ζημ κα απμδείλεζ υηζ μ αμοημθζηυξ ένςηαξ δεκ είκαζ ηαηχηενμξ 

ζε ζπέζδ ιε ημκ αζηζηυ ιε εηείκδ πμο δίκεζ ζημ κα απμδείλεζ υηζ μ ίδζμξ είκαζ αλζέναζημξ. H ακηίεεζδ 

αμοημθζημφ πχνμο- αζηζημφ πχνμο πενκά αηυιδ ηαζ εηεί πμο δ αοημ- οπενάζπζζδ επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ 

ςναία ημο ειθάκζζδ: «ηαζ πάζαζ ηαθυκ ιε ηαη‟ χνεα θακηί βοκαίηεξ,/ ηαζ πάζαζ ιε θζθεφκηζ· ηα δ‟ αζηζηά ι‟ 

μοη εθίθαζεκ» (ζη. 30- 31) [«Kαζ υθεξ πάκς ζηα αμοκά ςναίμ ιε θέκε μζ βοκαίηεξ ηαζ υθεξ ιε θζθμφκ· ια δ 

πνςηεομοζζάκα δε ιε θίθδζε»]. Σίπμηε δε θαίκεηαζ κα ηαηαπναΰκεζ ημ εοιυ πμο ημο πνμηάθεζε δ Eοκίηα. Δ 

αηαηάδεπηδ ζηάζδ ηδξ δεκ ιπμνεί κα θφβεζ απυ ημ κμο ημο ηαζ υθεξ μζ ιανηονίεξ ζηζξ μπμίεξ ζηαδζαηά 

πνμζθεφβεζ (δ ιανηονία ηςκ ζοκηνυθςκ ημο πμζιέκςκ, δ ζηάζδ ηςκ βοκαζηχκ ημο αμοκμφ, δ επίηθδζδ ηδξ 

ιοεμθμβίαξ) δεκ ηαημνεχκμοκ κα ελαζεεκίζμοκ ηδκ, ηαη‟ αοηυκ, οπμηζιδηζηή ακηίεεζδ αζηχκ- αμοηυθςκ. 
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ιμκμθμβζζηή ημο «Kχιμο» δεκ είκαζ, εοεέςξ ηαζ ακεπζθφθαηηα, ζοιπαεήξ παναηηήναξ. 

Πμθφ παναηηδνζζηζηή είκαζ δ δζαθμνά ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ηθείκμοκ μζ δφμ 

ιμκυθμβμζ. Βκχ ζημκ «Kχιμ» δ ζοιπυκμζα πμο εα ήθπζγε μ μιζθδηήξ κα κζχζεζ δ 

Aιανοθθίδα βζα ημκ παιυ ημο, ζοκδοάγεηαζ ιε ιζα εοπή- ροπμθμβζηυ εηαζαζιυ εκυξ 

αδφκαιμο παναηηήνα («Aθβές ηακ ηεθαθάκ, ηζκ δ‟ μο ιέθεζ. Oοηέη‟ αείδς,/ ηεζζεφιαζ δε 

πεζχκ, ηαζ ημζ θφημζ χδε ι‟ έδμκηαζ./ Χξ ιέθζ ημζ βθοηφ ημφημ ηαηά ανμπεμίμ βέκμζημ», ζη. 

53- 55
145

) ζημκ «Bμοημθίζημ» μ ιμκυθμβμξ ηθείκεζ ιε ιζα ηαηάνα: «Mδηέηζ ιδδ‟ α, 

Kφπνζ, ημκ αδέα ιήηε ηαη‟ άζηο/ ιήη‟ εκ υνεζ θζθέμζ, ιχκα δ‟ ακά κφηηα ηαεεφδμζ» (ζη. 

44- 45)
146

. 

 Σμ πμίδια «Πμνκμαμζηυξ»
147

 ημο Hνχκδα απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ δείβια ημο 

είδμοξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ηαζ πνμζθένεηαζ ζδζαίηενα ζε ακαβκχζεζξ ηφπμο 

Langbaum. Aκάιεζα ζηδκ «ζοιπάεεζα» ηδκ μπμία εηπςνμφιε ζημκ ιμκμθμβζζηή 

Bάηηανμ, βζα κα ηαηακμήζμοιε ηδ εέζδ ημο, ηαζ ζηδκ ηνίζδ ιαξ βζα αοηυκ ειθακίγεηαζ 

έκα είδμξ αζοιιεηνίαξ (ή νήλδξ, ιε ηδκ μνμθμβία ημο Lanbaum), ηαεχξ μζ επζηθήζεζξ ημο 

Bάηηανμο, ζηδ δζηαζμζφκδ ηαζ ηα πανάπμκά ημο βζα ηδ αία πμο αζηήεδηε ζε αάνμξ ηδξ 

πυνκδξ Mονηάθδξ (πνμαβςβυξ ηδξ μπμίαξ είκαζ μ ίδζμξ) απμηεθμφκ πνμθάζεζξ βζα κα 

ηενδίζεζ μζημκμιζηή απμγδιίςζδ. 

 Βπεζδή, ςζηυζμ, μ ιμκυθμβμξ ζπμθζάγεηαζ ιυκμ ζε αοηή ηδκ εκυηδηα, εα 

επζηεκηνςεμφιε ζηδκ επζημζκςκζαηή ημο θμβζηή, αοηή δδθαδή δ μπμία υπςξ εα δείλμοιε 

ακαθοηζηά δζαθμνμπμζεί ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, απυ άθθα ιμκμθμβζηά επίζδξ πμζήιαηα. 

O ιμκμθμβζζηήξ μκμιάγεηαζ Bάηηανμξ ηαζ, ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ιμκμθυβμο, 

απεοεφκεηαζ ζε δζηαζηέξ
148

, μζ μπμίμζ εα ηνίκμοκ ημ αίηδιά ημο κα απμγδιζςεεί 

μζημκμιζηά βζα ηζξ αθάαεξ πμο ημο επέθενε μ Θαθήξ. O Bάηηανμξ είκαζ λέκμξ ζηδκ Kς, 

υπςξ μ ακηίδζηυξ ημο, μ Θαθήξ, ηαζ είκαζ πνμαβςβυξ. 

 O ιμκμθμβζζηήξ πνμζδζμνίγεηαζ ηεζιεκζηά, ιέζς ηδξ απυδμζδξ ζημζπείςκ 

ηαοηυηδηαξ (βζα ημκ ηνυπμ πνμζδζμνζζιμφ ημο πμζμφ, αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B4). 

κηαξ πνμζδζμνζζιέκμξ, θένεζ ιζα πθδνμθμνζαηή ηαζ αλζμθμβζηή πνμμπηζηή πενζμνζζιέκδ 

(βζα ηδκ έκκμζα ηδξ πενζμνζζιέκδξ πνμμπηζηήξ, αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B4), δ μπμία 

                                                 
145

. «Πμκάεζ ημ ηεθάθζ ιμο, ια εζφ δεκ κμζάγεζαζ. Αεκ ηναβμοδάς άθθμ. Βδχ εα λαπθςεχ αηίκδημξ, ιέπνζ 

κα ένεμοκ μζ θφημζ κα ιε θάκε. Μέθζ βθοηυ ζημκ θαζιυ ζμο εημφημ κα ζμο βίκεζ». 
146

. «Πμφ κα ιδ λακαθζθήζεζ, Aθνμδίηδ, ημκ ηαθυ ηδξ, μφηε ζηδκ πυθδ μφηε ζημ αμοκυ, ια κα ημζιάηαζ ιυκδ 

ηδξ υθδ ηδ κφπηα». 
147

. Oη κίκνη ηνπ Hξψλδα, έηδ. B. Γ. Mακδδθανάξ, Aεήκα, Kανδαιίηζαξ, 1986 (α‟ 1978), 72- 81, υπμο ηαζ δ 

ιεηάθναζδ ημο ηεζιέκμο. Γζα ηδκ πνμκμθυβδζδ ηςκ ιζιζάιαςκ ημο Hνχκδα, αθ.: A. Lesky, Iζηνξία ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, ιεη. A. Γ. Tζμπακάηδξ, Θεζζαθμκίηδ, Eηδ. μίη. αθχκ Kονζαηίδδ, 1990 (α‟ 

έηδ. 1964), 1028. 
148

. Δ ζοβηεηνζιέκδ πενίζηαζδ έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ημ είδμξ ημο ηεζιέκμο. Ονζζιέκμζ απυ ημοξ πζμ 

εκδζαθένμκηεξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ, ζημζπεζμεεημφκ ημκ εκδεπυιεκμ παναηηήνα ηδξ ακενχπζκδξ 

αθήεεζαξ, δναιαημπμζχκηαξ ημκ ςξ δζηαζηζηή οπυεεζδ. ΐθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ7. 
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ιπμνεί κα βίκεζ ηαηακμδηή ιυκμ δζα ιέζμο ηςκ υνςκ, μζ μπμίμζ ηδ ζημζπεζμεεημφκ. Κάεε 

πνμζδζμνζζιέκμξ μιζθδηήξ είκαζ ακαλζυπζζημξ πθδνμθμνζαηά ηαζ αλζμθμβζηά (αθ. 

ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B4). Με έκα ηέημζμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ δεκ έπμοιε μπμζαδήπμηε 

αάζδ αεααζυηδηαξ ηαζ ηαιία αάζδ εββφδζδξ βζα ημ ζςζηυ ή ημ ιμκαδζηυ κυδια ημο θυβμο 

ημο, μφηε ηακ απυ ηδ ζημπζά ηςκ ίδζςκ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο δίκεζ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ 

εκυηδηα B5). 

 φιθςκα ιε ημκ ιμκμθμβζζηή, ημο μπμίμο δ πιεξνθνξηαθή αμηνπηζηία (αθ. 

ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B5) εα πνέπεζ κα αλζμθμβδεεί απυ ημ δζηαζηήνζμ ηαζ, εηηυξ 

ηεζιεκζημφ ζφιπακημξ, απυ ημκ ακαβκχζηδ, μ Θαθήξ ημκ βνμκεμηυπδζε, ηαηέζηνερε ημ 

ζπίηζ ημο ηαζ απήβαβε ηδκ πυνκδ Mονηάθδ: «ειέκακε ημκ λέκμ/ ηακείξ δεκ πείναλε 

πμθίηδξ, μφηε ήνεε/ ζηδκ πυνηα ιμο κφπηα ηζ μφηε ιε δάδεξ/ θςηζά ζημ ζπζηζηυ ιμο έααθε 

ηζ μφηε ιζα πυνκδ/ ιε αία πήνε ηαζ ημ‟ ζηαζε. Aοηυξ ςζηυζμ μ αθζηήνζμξ,/ πμο ηχνα 

θέβεηαζ Θαθήξ, εκχ πνζκ, ς άκηνεξ, θεβυηακε Aνηίιιδξ,/ ζη‟ αθήεεζα αοηά ηα έηακε» (33-

40). 

 πςξ βίκεηαζ ζαθέξ πνμξ ημ ηέθμξ ημο ιμκμθυβμο, μ Bάηηανμξ δεκ έπεζ ιάνηονεξ 

(«Έκα ιέκεζ, ς άκηνεξ, - είπα υζα είπα/ ζ‟ αοηυκ- εζείξ, αθμφ ιάνηονεξ δεκ οπάνπμοκ,/ κα 

αβάθεηε απυθαζδ ιε αάζδ ηδκ ηνίζδ ζαξ ηδ δίηαζδ», 84-86)) ηαζ έηζζ δ αθήεεζα ή ημ 

ρεφδμξ ηςκ αζηζάζεςκ ζε αάνμξ ημο Θαθή, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα απμδεζπεεί ιε 

ακηζηεζιεκζηυ ηνυπμ. 

 O ιμκμθμβζζηήξ απεοεφκεηαζ ζε ζέζεη ζησπεξνχο απνδέθηεο (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ 

εκυηδηα B8 (β), υπςξ επζαάθθεζ ημ είδμξ θυβμο, ημ μπμίμ απμιζιείηαζ ημ πμίδια, δδθαδή 

ημο ηαηδβμνδηδνίμο ηαζ ηδξ οπενάζπζζδξ ηδξ οπυεεζήξ ημο. Οζ ηαηηζηέξ απεφεοκζδξ ζηζξ 

μπμίεξ ααζίγεηαζ μ Bάηηανμξ απμαθέπμοκ ζηδκ ηαηίζποζδ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο έκακηζ 

εηείκδξ ημο Θαθή. Πμθφ παναηηδνζζηζηά, μζ εββεβναιιέκμζ ηεζιεκζηά απμδέηηεξ (ημ 

δζηαζηήνζμ, μ Θαθήξ ηαζ, ημπζηά, δ Mονηάθδ) ειθακίγμκηαζ υπζ βζα κα ιζθήζεζ μ 

ιμκμθμβζζηήξ κε αοημφξ αθθά ζε αοημφξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B8). 

 ε δφμ, αέααζα, ζδιεία ημο ιμκμθυβμο, ιε αάζδ αοηά πμο θέεζ μ Bάηηανμξ, 

οπμκμείηαζ υηζ μζ απμδέηηεξ ημο θυβμο ημο έπμοκ ακηζδνάζεζ ιε έκακ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ 

ζηα θυβζα ημο. Έηζζ, ζφιθςκα ιε ημ Bάηηανμ, δ Mονηάθδ δζζηάγεζ ηαζ κηνέπεηαζ κα δείλεζ 

ημ ζχια ηδξ. Αζζηάγεζ πνάβιαηζ δ Mονηάθδ ή ιήπςξ μ Bάηηανμξ επζκμεί αοηή ηδκ 

ακηίδναζδ βζα κα ηάκεζ εεθηηζηυηενδ ηδκ πενίζηαζδ ηδξ βφικςζδξ ηδξ Mονηάθδξ; Kαζ ακ 

υκηςξ δζζηάγεζ δ Mονηάθδ, είκαζ επεζδή κηνάπδηε ή ιήπςξ μ Bάηηανμξ ενιδκεφεζ ιε ημκ 

ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ ηδ ζηάζδ ηδξ βζα κα ηενδίζεζ ηδ ζοιπάεεζα ημο δζηαζηδνίμο; Αεκ 

ιπμνμφιε κα ημ βκςνίγμοιε ιε αεααζυηδηα. H Mονηάθδ, αίθκδξ, ιπμνεί κα δζζηάγεζ βζαηί 

αζζεάκεηαζ ηφρεζξ, ηαεχξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηεηιήνζμ άδζηςκ αζηζάζεςκ, ή απθμφζηαηα 
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κα ηνοχκεζ. Ο Bάηηανμξ δεκ ιπμνεί κα λένεζ ηζ έπεζ δ Mονηάθδ ζημ κμο ηδξ ή ηζ 

αζζεάκεηαζ ηαζ πάκηςξ δεκ έπεζ ηακέκα ηφνμξ ςξ δζενιδκεοηήξ ηδξ εζςηενζηυηδηάξ ηδξ. 

 Aηυιδ, υηακ μ Bάηηανμξ επζηαθείηαζ ηα βδναηεζά βζα κα ελδβήζεζ βζαηί δεκ 

ακηαπέδςζε ζημκ Θαθή, μ ηεθεοηαίμξ οπμηίεεηαζ υηζ βεθάεζ: «Aπ, βεναηεζά!/ ζε ζαξ κα 

έπεζ πάνδ, βζαηί αθθζχξ αίια εα λένκαβε,/ υπςξ μ Φίθζζημξ μ Bνέβημξ ζηδ άιμ ηάπμηε./ 

Γεθάξ; καζ, είιαζ ηίκαζδμξ ηαζ δεκ ημ απανκζέιαζ/ ηαζ Bάηηανμξ μκμιάγμιαζ· παππμφξ ιμο 

ήηακ μ ζζοιανάξ, παηέναξ ιμο μ ζζοιανίζημξ/ ηζ υθμζ ημοξ ήηακ πμνκυβενμζ· ςζηυζμ 

υζμ ιμο ημ επζηνέπεζ/ δ δφκαιδ ιε εάννμξ θζμκηάνζ εα ζηυηςκα, ακ ήηακ μ Θαθήξ» (71- 

78). Γέθαζε μ Θαθήξ ή μ Bάηηανμξ επζκμεί ημ βέθζμ, βζα κα πανμοζζαζηεί ζημ δζηαζηήνζμ 

εφια, αοηή ηδ θμνά ηδξ εζνςκείαξ, ημο Θαθή. Καζ πάκηςξ, ακ υκηςξ μ Θαθήξ βέθαζε, δεκ 

είκαζ δοκαηυκ κα βκςνίγμοιε ηαηά πυζμκ δ αζηία ημο βέθζμο είκαζ αοηή πμο οπμδεζηκφεζ μ 

Bάηηανμξ. 

 Δ έιθαζδ ζοκεπχξ δεκ ανίζηεηαζ ζηζξ οπμηζεέιεκεξ ακηζδνάζεζξ ηςκ άθθςκ, αθθά 

ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηζξ ακηζιεηςπίγεζ (ή ηζξ επζκμεί) μ ιμκμθμβζζηήξ. O ιμκμθμβζζηήξ 

ζημκ ζοβηεηνζιέκμ δναιαηζηυ ιμκμθυβμ πνδζζιμπμζεί πμζηίθεξ άθθεξ ηαηηζηέξ βζα κα 

επζαάθεζ ηδκ πνμμπηζηή ημο, απμζζςπχκηαξ ηδκ ακηίπαθδ πνμμπηζηή ηαζ οπεναζπζγυιεκμξ 

ημ ιμκμθμβζηυ ιμκηέθμ επζημζκςκίαξ. 

 Έηζζ, ημκίγεζ ιε έιθαζδ υηζ θέεζ ηδκ αθήεεζα: «Aοηυξ μ αθζηήνζμξ,/ πμο ηχνα 

θέβεηαζ Θαθήξ, εκχ πνζκ, ς άκηνεξ, θεβυηακε Aνηίιιδξ,/ ζη‟ αθήεεζα αοηά ηα έηακε» (37- 

39). Πνμθαααίκεζ ημκ θυβμ ημο ακηζπάθμο, ζζπονζγυιεκμξ υηζ λένεζ ηζ εέθεζ κα πεζ μ Θαθήξ 

βζα κα οπεναζπίζεζ ημκ εαοηυ ημο, ηαζ απμδεζηκφμκηάξ ημ ααάζζιμ: «Θα πεζ ηχνα ζε ζαξ: 

«ήνε‟ απ‟ ηδκ Άηδ/ ιε ζηάνζ πμθφ, κα ζαξ βθοηχζς απ‟ ηδκ πείκα ηδ θμαενή»/ Kζ εβχ 

ήνεα ιε πυνκεξ απ‟ ηδκ Tφνμ. Πμζα ζημ θαυ/ δ δζαθμνά; μφηε αοηυξ ημ ζηάνζ δςνεάκ/ 

θένκεζ βζα άθεζια, μφηε ηζ εβχ αοηή» (16- 20). Πανμοζζάγεζ αοημκυδηδ ηδ ζοκαίκεζδ ηςκ 

απμδεηηχκ βζα ημκ θυβμ ημο, ζημ ααειυ πμο δζαεέημοκ ζςζηή ηνίζδ, εηαζάγμκηαξ δδθαδή 

ηδ ζοκαίκεζή ημοξ: «Πάεζ ηυηε πάεδηε δ αζθάθεζα/ ηδξ πυθδξ ιαξ, ηφνζμζ, ηζ υ,ηζ 

ηαοπζέζηε ηχνα,/ ηδκ αοημκμιία ζαξ, εα ηαηαθφζεζ μ Θαθήξ» (25- 27) ηαζ «Tδκ οπυεεζδ 

αοηή ζηδ γοβανζά μφηε μ Mίκςξ/ ηαθφηενα δζηάγμκηαξ δε εα δζεοεεημφζε/ [...] Ώοηά κα 

αάθεηε ζημ κμο ζαξ υθα ηζ μνεή ηνίζδ/ κα αβάθεηε, χζηε μ Φνφβαξ ηχνα πζα/ ιε ηδκ πμζκή 

ηαθφηενμξ εα βίκεζ, εηηυξ ακ ρέιαηα δ πανμζιία δ παθζά ιαξ θέεζ» (90- 91, 99- 102). 

 Σμ ζδιείμ, ςζηυζμ, ζημ μπμίμ μ ιμκμθμβζζηήξ δζεηδζηεί ηδκ αθήεεζα ημο ιε ημκ 

πζμ επζεεηζηυ ηνυπμ είκαζ υηακ ηδκ πανμοζζάγεζ ςξ βοικυ ζχια, δδθαδή ςξ πνμθακή 

ακηζηεζιεκζηυηδηα ιπνμζηά ζημοξ δζηαζηέξ, δ μπμία εα ελαβμνάζεζ ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ 

ηδ ζοκαίκεζή ημοξ. Γδηά ζοβηεηνζιέκα απυ ηδκ Mονηάθδ, ηαημπμζδιέκδ απυ ημκ Θαθή 

ηαηά ημκ Bάηηανμ, κα βδοεεί, χζηε κα απμδεζπεεί δ αζαζμπναβία. H αθήεεζα ιεηαηνέπεηαζ 
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ζε εέαια ηαζ δ οπενάζπζζή ηδξ ζε απυθαοζδ: «Έθα, Mονηάθδ, εδχ/ ηαζ δείλε ζ‟ υθμοξ ημ 

ζχια ζμο· ηαθέ ιδκ κηνέπεζαζ: ιμκ‟ κα‟ ζαζ αέααζδ πςξ αοημί, πμο αθέπεζξ κα δζηάγμοκ, / 

ημζημφκ ζακ κα‟ ηακε βμκζμί ή αδεθθμί. Κμζηάληε, ς άκηνεξ» (65-68). Βκκμείηαζ υηζ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ηεηιήνζμ ηδξ αθήεεζαξ ημο, δεκ ηδκ ηαεζζηά έβηονδ, ηαεχξ ημ ιυκμ ημ 

μπμίμ απμδεζηκφεζ είκαζ υηζ δ Mονηάθδ ηαημπμζήεδηε, υπζ υιςξ ηαζ ημκ οπαίηζμ ηδξ 

ηαημπμίδζδξ. 

 Σίεεηαζ ζοκεπχξ ημ ενχηδια απυ πμφ πνμένπεηαζ δ εκηφπςζδ ημο ζδζυηοπμο 

δζαθυβμο, δ μπμία παναηηδνίγεζ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ. πςξ ακαθένεδηε, ζε δφμ 

ζδιεία ηα θυβζα ημο ιμκμθμβζζηή πνμηφπημοκ ςξ απάκηδζδ ζε ακηζδνάζεζξ άθθςκ, μζ 

μπμίμζ πανίζηακηαζ ηαηά ηδκ εηθμνά ημο ιμκμθυβμο. ιςξ, αοηέξ μζ δφμ πενζπηχζεζξ 

είκαζ επζιένμοξ εηδδθχζεζξ ηδξ εονφηενδξ δζαθμβζηήξ οθήξ ημο ιμκμθυβμο ηαζ υπζ μζ 

βεκεζζμονβμί πανάβμκηεξ ηδξ. Οζ μνζζιμί ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο μζ μπμίμζ απμδίδμοκ 

ηδκ εκηφπςζδ δζαθυβμο ζε έκακ ηαηά ηονζμθελία δζάθμβμ απυ ημκ μπμίμ αημφιε ιυκμ ημκ 

θυβμ ημο εκυξ αδοκαημφκ κα πενζβνάρμοκ ηδκ επζημζκςκζαηή θμβζηή, δ μπμία πνμάβεηαζ 

ζημ είδμξ. 

 ε έκακ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, αηυιδ ηαζ υηακ μ ιμκμθμβζζηήξ αθήκεζ κα εκκμδεεί 

υηζ μ απμδέηηδξ έπεζ ακηζδνάζεζ, θεηηζηά ή ιε άθθμ ηνυπμ, δεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε 

αέααζμζ μφηε βζα ηδκ αηνζαή ιμνθή ηαζ ζδιαζία ηδξ ακηίδναζδξ μφηε ηακ βζα ημ ζοιαάκ 

ηδξ ακηίδναζδξ ηαεεαοηυ. Σμ υηζ αοηέξ μζ ακηζδνάζεζξ πενκμφκ ζημκ θυβμ ημο 

ιμκμθμβζζηή δεκ ζδιαίκεζ υηζ επζδζχηεζ κα ηάκεζ έκακ επί ίζζμζξ υνμζξ δζάθμβμ ιε ημοξ 

θμνείξ ημοξ. Σμ ηαεεαοηυ ιμκηέθμ δζαθμβζηήξ επζημζκςκίαξ πνμτπμεέηεζ ηδκ ηεζιεκζηή 

δζαδμπή ηςκ παναηηήνςκ ζηζξ εέζεζξ ημο μιζθδηή ηαζ ημο απμδέηηδ ηαζ ηδκ άιεζδ 

ακάδοζδ δζαηνζηχκ πνμμπηζηχκ. 

 Σμ υηζ μ ιμκμθμβζζηήξ ακαθένεηαζ ζηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ άθθςκ απμννέεζ απυ ηδ 

αμφθδζή ημο, ηδκ οπμηεζιεκζηή ενιδκεία ηςκ οπμηζεέιεκςκ ακηζδνάζεςκ ηαζ ηδξ 

ζδιαζίαξ ημοξ, αηυιδ ηαζ απυ ηδκ επζκυδζδ ακηζδνάζεςκ. Σέημζεξ ακαθμνέξ βίκμκηαζ απυ 

ημκ εηάζημηε ιμκμθμβζζηή, επεζδή ημ επζθέβεζ μ ίδζμξ, είηε βζαηί ημκ δζεοημθφκμοκ είηε 

βζαηί εεςνεί υηζ ιπμνεί κα ηζξ εθέβλεζ, επζαεααζχκμκηαξ έηζζ ηδκ επζαμθή ηδξ πνμμπηζηήξ 

ημο (βζα ηδκ έκκμζα ηδξ πνμμπηζηήξ, αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B8). Δ πνμμπηζηή ημο 

απμδέηηδ πανμοζζάγεηαζ δζαεθαζιέκδ, οπυ ημ πνίζια δδθαδή ηδξ πνμμπηζηήξ ημο ίδζμο 

ημο ιμκμθμβζζηή. 

 O δζάθμβμξ, ζε έκακ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, υπςξ εα οπμζηδνίλμοιε ακαθοηζηά ζηδκ 

μζηεία εκυηδηα, δζελάβεηαζ ζημκ θυβμ ημο ίδζμο ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ. O 

πανάβμκηαξ, μ μπμίμξ ζημζπεζμεεηεί ηδκ εκηφπςζδ ημο πθάβζμο δζαθυβμο ζημ 
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ζοβηεηνζιέκμ πμίδια είκαζ δ ζφβηνμοζδ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή ιε εηείκδ ημο 

Θαθή. 

 H αλζμθμβζηή πνμμπηζηή απυ ηδκ μπμία μ Bάηηανμξ ηαηακμεί ηα βεβμκυηα ηαζ 

αλζχκεζ ηδ δζηαίςζή ημο είκαζ εηείκδ ημο ειπμνίμο: ζηδκ αβμνά οπάνπμοκ ακάβηεξ ηαζ μ 

έιπμνμξ απμγδιζχκεηαζ βζα ηδκ ηάθορδ αοηχκ ηςκ ακαβηχκ. πςξ θέεζ ζημ ηέθμξ ημο 

ιμκμθυβμο, απεοεοκυιεκμξ άιεζα ζημκ Θαθή ηαζ έιιεζα ζημοξ δζηαζηέξ, βζα κα ημοξ 

οπμδείλεζ ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ πανακμιίαξ ημο ακηζδίημο ημο: «Aζθαθχξ πμεείξ ηδ 

Mονηάθδ εζφ· ηαηυ δεκ είκαζ·/ εβχ θαΎ πμεχ· δςζ‟ ιμο αοηυ ηαζ πάνε εηείκμ./ Ή, ια ημ 

Θευ, ακ ηάηζ ηαίεζ ιέζα ζμο,/ ιπήλε ζημ πένζ ημο Bαηηανάημο πνήιαηα,/ ηαζ ζο δζηά ζμο 

πάνηα ηαζ ζπάζ‟ ηα, υπςξ ζμο βμοζηάνεζ» (79- 83). 

 O ιμκμθμβζζηήξ εκζςιαηχκεζ ηδκ ακηίπαθδ πνμμπηζηή (εηείκδ ημο Θαθή) ζημκ 

θυβμ ημο ηαζ ηδκ επακενιδκεφεζ ζημ πθαίζζμ πμο οπδνεηεί ηδ δζηή ημο πνυεεζδ θυβμο. 

Τπμδεζηκφεζ ζοβηεηνζιέκα, υηζ ηαζ μ Θαθήξ είκαζ έιπμνμξ ηαζ υηζ ηαζ μ ίδζμξ ςξ έιπμνμξ 

θεζημονβεί ιε ημοξ υνμοξ ηδξ ακάβηδξ- γήηδζδξ ηαζ ηδξ ειπμνζηήξ απμγδιίςζδξ. Λέεζ, βζα 

πανάδεζβια, αοηά πμο οπμηίεεηαζ υηζ εα έθεβε μ Θαθήξ βζα κα αοημπανμοζζαζηεί ςξ 

εοενβέηδξ ηδξ πυθδξ, ιε άθθα θυβζα μζηεζμπμζείηαζ ηδκ λέκδ πνμμπηζηή, ηαζ ηδκ ενιδκεφεζ 

ζηα ζοιθναγυιεκα ηδξ δζηήξ ημο πνμμπηζηήξ: «Θα πεζ ηχνα ζε ζαξ: “ήνε‟ απ‟ ηδκ Άηδ/ 

ιε ζηάνζ πμθφ, κα ζαξ βθοηχζς απ‟ ηδκ πείκα ηδ θμαενή”./ Kζ εβχ ήνεα ιε πυνκεξ απ‟ 

ηδκ Tφνμ. Πμζα ζημ θαυ/ δ δζαθμνά; μφηε αοηυξ ημ ζηάνζ δςνεάκ/ θένκεζ βζα άθεζια, μφηε 

ηζ εβχ αοηή» (16- 20). 

 ιςξ δ πνμμπηζηή ηδκ μπμία πανμοζζάγεηαζ κα οπεναζπίγεηαζ μ Bάηηανμξ δεκ 

είκαζ απθχξ εηείκδ ημο ειπμνίμο (υθα πμοθζμφκηαζ ηαζ αβμνάγμκηαζ), αθθά ημο έκκμιμο 

ειπμνίμο ζημ πθαίζζμ ιίαξ εοκμιμφιεκδξ, αζθαθμφξ ηαζ αοηυκμιδξ πυθδξ. Με άθθα 

θυβζα, μ Bάηηανμξ μζηεζμπμζείηαζ επζπθέμκ ηζξ αλίεξ ηςκ πμθζηχκ βζα κα ελοπδνεηήζεζ ηδκ 

επζεοιία ημο βζα πνήια. Eίκαζ πμθφ παναηηδνζζηζηά, ζε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, αοηά πμο 

θέεζ μ ιμκμθμβζζηήξ, αθμφ πνχηα έπεζ γδηήζεζ απυ ημκ βναιιαηέα κα απαββείθεζ ημκ 

ζπεηζηυ ιε ηδκ οπυεεζή ημο κυιμ: «Aοηά ηα έβναρε μ Xαζνχκδαξ,/ ηον δζηαζηέξ, ηζ υπζ μ 

Bάηηανμξ, βζαηί ήεεθε κα ηάκεζ δίηδ ζημκ Θαθή. Aκ ηδκ πυνηα ηάπμζμξ νίλεζ,/ έκα πνοζυ 

είκαζ δ πμζκή·/ ηζ ακ ιε βνμεζά ζε απεζθήζεζ,/ έκα πνοζυ πάθζ δ πμζκή· ια ακ ημ ζπίηζ ζμο 

ημ ηάρεζ/ ή ζημ ιακηνυημζπμ ακεαεί, πίθζα πνοζά‟ καζ δ πμζκή./ Kζ ακ, ηέθμξ, αθάρεζ ηάηζ, 

δφμ θμνέξ πνυζηζιμ δ πμζκή./ Γζαηί ηαημζημφζε ζε πυθδ, Θαθή, εκχ ζο δεκ λένεζξ/ μφηε 

πυθδ ηζ μφηε ημ πχξ ιζα πυθδ δζμζηείηαζ» (48- 56). Άθθςζηε, υπςξ έπεζ ελανπήξ 

επζζδιάκεζ, ηυζμ μ ίδζμξ υζμ ηαζ μ Θαθήξ είκαζ ελίζμο λέκμζ ηαζ έιπμνμζ ηαζ δζαθένμοκ 

απμηθεζζηζηά απυ ηδκ μζημκμιζηή άπμρδ. Πανμοζζάγεζ ημ εκδεπυιεκμ επζηνάηδζδξ ηδξ 
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άπμρδξ ημο Θαθή ςξ επζηνάηδζδ ημο πθμοζίμο ηαζ ςξ ήηηα ηδξ πυθδξ, ηδξ αοημκμιίαξ ηαζ 

ηδξ αζθάθεζάξ ηδξ, ημκ εαοηυ ημο κμιμηαβή ζε ακηίεεζδ ιε ημκ Θαθή. 

 Αεκ οπάνπεζ ηάπμζμξ απυ ημοξ πμζηίθμοξ μνζζιμφξ ημοξ μπμίμοξ ζπμθζάζαιε πμο 

εα ιπμνμφζε κα απμηθείζεζ ηδκ ακάβκςζδ ηςκ παναπάκς πμζδιάηςκ ςξ δναιαηζηχκ 

ιμκμθυβςκ. Αζαεέημοκ ηα παναηηδνζζηζηά πμο ηνίκμκηαζ ακαβηαία, αηυιδ ηαζ ζε 

πενζμνζζηζημφξ μνζζιμφξ, ηαεχξ έπμοκ μιζθδηή ηαζ απμδέηηδ, ηαζ ιέζς ημο θυβμο ηςκ 

οπμηεζιέκςκ ηδξ εηθμνάξ απμηαθφπηεηαζ μ παναηηήναξ ημοξ, εκχ πενζθαιαάκμοκ ηάπμζα 

πνάλδ ηαζ δ πενίζηαζδ πμο μδδβεί ημοξ ιμκμθμβζζηέξ κα ιζθήζμοκ, είκαζ ζαθήξ. 

Πνμζανιυγμκηαζ επίζδξ ζε ζφβπνμκμοξ μνζζιμφξ μζ μπμίμζ δίκμοκ έιθαζδ ζημ νυθμ ημο 

ακαβκχζηδ ηαζ βεκζηά πνμαθέπμοκ εζνςκζηυ ζπδιαηζζιυ ηδξ εκηφπςζδξ ζημκ ακαβκχζηδ 

βζα ημοξ μιζθδηέξ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ οπάνπεζ δζαθμνά ακάιεζα ζε αοηά πμο μ μιζθδηήξ 

ζοκεζδδημπμζεί ηαζ ειπνυεεηα απμηαθφπηεζ, ηαζ ζε αοηά ηα μπμία δεκ απμηαθφπηεζ 

ειπνυεεηα ηαζ δεκ ζοκεζδδημπμζεί υηζ είκαζ πνμθακή. 

 

A3 - δ. Γηα ηελ ηζηνξία ηνπ δξακαηηθνύ κνλνιόγνπ. 

 Tα ενςηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηδκ ζζημνία ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο είκαζ ζαθή. Σμ 

πνχημ ενχηδια είκαζ εάκ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ απμηεθεί «αββθζηυ» είδμξ. Δ απάκηδζδ 

ζε αοηυ ημ πνχημ ενχηδια είκαζ ανκδηζηή
149

. Eίκαζ υιςξ πνμθακέξ υηζ δεκ εκημπίγεηαζ 

ακάθμβδ πενίπηςζδ ιε ηδκ αββθζηή, ζηδκ μπμία δ εκαζπυθδζδ δφμ ημνοθαίςκ πμζδηχκ ιε 

ημ είδμξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο 19
μο

 αζχκα, κα απμηέθεζε ημ 

πανάδεζβια βζα ηδ βεκζηεοιέκδ οζμεέηδζδ ημο είδμοξ απυ άθθμοξ ιείγμκεξ ηαζ ήζζμκεξ 

πμζδηέξ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ ελδβείηαζ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ ηςδζημπμίδζδ ηαζ πενζβναθή 

ημο είδμοξ μθείθεηαζ απμηθεζζηζηά ζηδκ αββθζηή ηνζηζηή. 

 Σμ δεφηενμ ενχηδια είκαζ εάκ δ ειθάκζζή ημο εκημπίγεηαζ πνμκζηά ζημκ 19
μ
 

αζχκα. Δ απάκηδζδ είκαζ ηαζ πάθζ ανκδηζηή. Πμζήιαηα πμο εα ιπμνμφζακ κα εββναθμφκ 

ζημ είδμξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο απακημφκ ήδδ ζημ πθαίζζμ ηδξ εθθδκζζηζηήξ 

πμίδζδξ. ηδκ εθθδκζζηζηή πενίμδμ, δ ειθάκζζδ αοηχκ ηςκ ηεζιέκςκ ζοκοπάνπεζ, ζημ 

πεδίμ ηδξ θμβμηεπκίαξ, ιε ηδκ αιθζζαήηδζδ ηςκ παναδμζζαηχκ θμβμηεπκζηχκ εζδχκ ηαζ 

ζημ εονφηενμ πμθζηζζιζηυ πεδίμ ιε ηδ ιεηααμθή ηδξ ημζκυηδηαξ ηαζ ιε ηδκ παθάνςζδ ηςκ 

                                                 
149

. ΐθ. ζε αοηυ ημ πθαίζζμ, ηαζ ηδκ ένεοκα ηδξ Elisabeth Howe ζηδ βαθθζηή θμβμηεπκία ηδξ νμιακηζηήξ 

πενζυδμο δεκ απέδςζε πανά εθάπζζηα ηαζ απμιμκςιέκα δείβιαηα δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ. Μυκμ ζημ ένβμ 

ηςκ ζοιαμθζζηχκ πμζδηχκ εκημπίγμκηαζ πενζζζυηενα πμζήιαηα ηα μπμία είκαζ δοκαηυκ κα εεςνδεμφκ 

δναιαηζημί ιμκμθυβμζ. Καηά ηδκ άπμρή ιαξ, δ απμοζία ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ζημκ βαθθζηυ 

νμιακηζζιυ ελδβείηαζ απυ ηζξ πμζδηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ ηδξ επμπήξ. Tα γδηήιαηα αζπιήξ βζα ημοξ βάθθμοξ 

νμιακηζημφξ (αθ.: Lilian Furst, H πξννπηηθή ηνπ ξνκαληηζκνχ..., υ.π., 320- 332) ήηακ δ απμδέζιεοζδ απυ 

ημοξ πενζμνζζιμφξ ημο αθελακδνζκμφ ζηίπμο ηαζ δ κμιζιμπμίδζδ ηδξ αθήεεζαξ ημο ζοκαζζεήιαημξ ηαζ, 

αεααίςξ, ηδξ έηθναζήξ ηδξ ζηδκ πμίδζδ. O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ, ςζηυζμ, απμηεθεί είδμξ ημ μπμίμ δεκ 

ζοκάδεζ ιε ηδκ ζδέα ηδξ έηθναζδξ ιίαξ αδζαιεζμθάαδηδξ αθήεεζαξ. Βίκαζ ημ είδμξ ημ μπμίμ δναιαημπμζεί 

ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ έηθναζδξ ηδξ αθήεεζαξ. 
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αεααζμηήηςκ έκακηζ ημο ιφεμο. ιςξ, είκαζ ζαθέξ υηζ ιυκμ απυ ημκ 19
μ
 αζχκα ηαζ ελήξ 

παβζχκμκηαζ μζ ακενςπμθμβζημί υνμζ, μζ μπμίμζ ημ ηαεζζημφκ ημ ηαηελμπήκ ηνίζζιμ 

πμζδηζηυ είδμξ. Ώοηυ πμο δζαηοαεφεηαζ πθέμκ δεκ είκαζ απθχξ μζ δεζηέξ, ημζκςκζηέξ, 

πμθζηζηέξ ηαζ αζζεδηζηέξ αλίεξ ηαεεαοηέξ, αθθά δ ίδζα δ βκςζηζηή αοημπεπμίεδζδ δ μπμία 

ηζξ κμιζιμπμζεί ζε ζοθθμβζηυ επίπεδμ. O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ απμηεθεί ημ πμζδηζηυ 

είδμξ πμο δναιαημπμζεί ηδκ ααεααζυηδηα ςξ ζοκμθζηυ ηαζ ζοζηαηζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο 

θυβμο (αθ. ακαθοηζηά, εκυηδηα B8). 

 Σμ ηνίημ ενχηδια αθμνά ζηδ ζπέζδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ιε ηδκ πθμφζζα 

πανάδμζδ ιμκμθυβςκ, πμο, ςζηυζμ, δεκ είκαζ δναιαηζημί. Πμζα είκαζ δ ζπέζδ αοηήξ ηδξ 

θμβμηεπκζηήξ ιμνθήξ ιε ηα πμζήιαηα πμο ανενχκμκηαζ ιεκ ςξ ιμκυθμβμζ παναηηήνςκ, 

αθθά δεκ δδιζμονβμφκ ηδκ εκηφπςζδ δζαθυβμο πμο ηυζμ ηαίνζα ηαζ ειθαηζηά δζααθέπεζ δ 

ζζημνία ηδξ πνυζθδρδξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο; πςξ οπμζηδνίγμοιε ζηδ ζοκέπεζα 

(αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ1), εηηυξ απυ ημκ δναιαηζηυ οπάνπμοκ άθθα είδδ 

ιμκμθυβμο, ηα μπμία δζαθμνμπμζμφκηαζ ιε αάζδ ηδκ μζηεία επζημζκςκζαηή θμβζηή. Ώοηά 

ηα είδδ ιμκμθυβμο, ιαγί ιε ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, είκαζ δοκαηυκ κα οπαπεμφκ ζε ιία 

βεκζηή ηαηδβμνία, ηδ ιμκμδναιαηζηή, δ μπμία μνίγεηαζ ζηδ αάζδ ζοβηεηνζιέκςκ 

παναιέηνςκ επζημζκςκζαημφ παναηηήνα (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B2). οκεπχξ, ηδκ 

πθμφζζα ηαζ αδζάθεζπηδ πανάδμζδ ιμκμθυβμο ζηδκ μπμία ακαθενεήηαιε παναπάκς, ηδκ 

ζοκεέημοκ ηείιεκα ηα μπμία ακήημοκ ζε πμζηίθα είδδ ιμκμθυβμο. 

 Πνέπεζ ζημ ζδιείμ αοηυ κα βίκεζ ιζα αηυιδ επζζήιακζδ. Αεκ είκαζ ηάεε ιμκυθμβμξ 

παναηηήνα ζηδκ πμίδζδ ημο Browning, ημο Tennyson, ηςκ αζηηςνζακχκ πμζδηχκ ηαζ ζηα 

ηαε‟ διάξ ημο μθςιμφ, ηςκ Βπηακδζίςκ ηαζ ηςκ Aεδκαίςκ Pμιακηζηχκ, βζα κα 

ακαθενεμφιε ζε ζοβπνυκμοξ, δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ ζπέζδ ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ηαζ ηςκ άθθςκ ιμκμδναιαηζηχκ εζδχκ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα κμδεεί 

ςξ ιία ζπέζδ δζαδμπήξ ή οπμηαηάζηαζδξ. Tα είδδ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ άθθμηε 

ζοκοπάνπμοκ ζζημνζηά, ζοπκά ιάθζζηα ζημ ένβμ εκυξ πμζδηή, άθθμηε μνζζιέκα απυ αοηά 

οπμπςνμφκ. 

 

A4. H ηαμηλόκεζε ηνπ δξακαηηθνύ κνλνιόγνπ: είδνο δξακαηηθό, αθεγεκαηηθό, 

ιπξηθό ή “κεηθηό”; 

 Έπμοιε ήδδ δζαηοπχζεζ ηδκ άπμρδ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ, ιαγί ιε άθθα είδδ 

ιμκμθυβμο, απμηεθεί είδμξ ιίαξ εονφηενδξ ηαηδβμνίαξ, ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ, πμο 

ζπδιαηίγεηαζ αάζεζ παναιέηνςκ επζημζκςκζαημφ παναηηήνα. Έηζζ, απυ ηδ ζημπζά ημο 

ζοζηήιαημξ ηαηδβμνζχκ ηαζ εζδχκ, ημ μπμίμ ζημζπεζμεεηείηαζ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ, μ 
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δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ δεκ απμηεθεί είδμξ ηςκ ηαημπονςιέκςκ βναιιαημθμβζηχξ βεκχκ 

(δναιαηζηυ, αθδβδιαηζηυ, θονζηυ). 

 ε αοηυ ημ ζδιείμ πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ ζηδ ζπεηζηή ιε ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ 

ηνζηζηή δζαπζζηχκεηαζ αλζμζδιείςηδ ζοκαίκεζδ υηζ ημ είδμξ δεκ οπάβεηαζ εοεέςξ ηαζ 

απνυζημπηα ζε ηακέκα απυ αοηά ηα βέκδ. Σμ γήηδια έπεζ απαζπμθήζεζ ηδκ ηνζηζηή οπυ ηδ 

ιμνθή ηδξ δζενεφκδζδξ ηδξ ζπέζδξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ιε ημ δναιαηζηυ, ημ 

αθδβδιαηζηυ ηαζ ημ θονζηυ βέκμξ ή/ ηαζ ημο πνμζδζμνζζιμφ ημο ςξ οπμηεζιεκζημφ ή 

ακηζηεζιεκζημφ είδμοξ
150

. 

 φιθςκα ιε ηδκ ηονίανπδ ακηίθδρδ, μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ εεςνείηαζ ιεζηηυ 

είδμξ ηαζ, ςξ εη ημφημο, ζοκδοάγεζ παναηηδνζζηζηά πμο ημ δζαθμνμπμζμφκ αθεκυξ απυ ηα 

αιζβχξ θονζηά, αθδβδιαηζηά ηαζ δναιαηζηά είδδ ηςκ ακηίζημζπςκ βεκχκ ηαζ αθεηένμο 

απυ ηα αιζβχξ οπμηεζιεκζηά ηαζ ακηζηεζιεκζηά είδδ. Τπ‟ αοηή ηδκ έκκμζα, απμηεθεί είδμξ 

αοηυκμιμ, οανζδζηυ (εεηζηή αλζμθυβδζδ ημο ιεζηημφ παναηηήνα ημο) ή παναζζηζηυ 

(ανκδηζηή αλζμθυβδζδ ημο ιεζηημφ παναηηήνα ημο). 

 Να παναηδνήζμοιε, ςζηυζμ, υηζ δ πναηηζηή μνζζιέκςκ ηνζηζηχκ είκαζ κα οπάβμοκ 

ηαηανπάξ ημ είδμξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ζημ δναιαηζηυ βέκμξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα 

εκημπίγμοκ παναηηδνζζηζηά ημο, ηα μπμία ημ δζαθμνμπμζμφκ απυ ηα ηαεανχξ δναιαηζηά 

είδδ
151

. Έηζζ, μ S. S. Curry, βζα πανάδεζβια, οπμζηδνίγεζ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ 

ζδζαίηενμ δναιαηζηυ είδμξ, ηαεχξ «δεκ ακηζιεηςπίγεζ ηδκ ακενχπζκδ γςή ζε ηίκδζδ ή 

ζηδκ πάθδ ηςκ ακενχπςκ ιεηαλφ ημοξ, αθθά απμηαθφπηεζ ηδκ πάθδ ζηα αάεδ ηδξ ροπήξ. 

O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ πανμοζζάγεζ ηδ δναιαηζηή κμμηνμπία ημο κμο ή ηδκ μπηζηή 

βςκία. Βίκαζ πενζζζυηενμ οπμηεζιεκζηυξ, πζμ έκημκμξ ηαζ επίζδξ πζμ οπαζκζηηζηυξ απυ ημ 

                                                 
150

. Oζ δφμ ηεθεοηαίμζ παναηηδνζζιμί είκαζ ηαη‟ μοζίακ ηαλζκμιζηήξ οθήξ ηαζ απμηεθμφκ, ηαηά ημκ Genette 

(Eηζαγσγή..., υ.π., 54) «επακενιδκεία ηαζ εζςηενζηή ιεηαθθαβή» ηδξ «έκδμλδ[ξ] ηνζάδα[ξ]» (δναιαηζηυ, 

αθδβδιαηζηυ, θονζηυ βέκμξ) απυ ημοξ νμιακηζημφξ. Πάκηα ηαηά ημκ Genette, δ ακηίεεζδ οπμηεζιεκζηυ- 

ακηζηεζιεκζηυ «ιεηαεέηεζ ειθακχξ ημ ηνζηήνζμ απυ ημ ηαη‟ ανπήκ αιζβχξ ηεπκζηυ πεδίμ ηςκ ζοκεδηχκ 

εηθμνάξ πνμξ έκα πεδίμ ιάθθμκ ροπμθμβζηυ ή οπανλζαηυ» (υ.π., 54- 55). 
151

. Σμοθάπζζημκ ηνεζξ πανάβμκηεξ έπμοκ δζαιμνθχζεζ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πναηηζηή. Πνχημκ, μζ ίδζμζ μζ 

αζηηςνζακμί πμζδηέξ είπακ δχζεζ ζδζαίηενδ αανφηδηα ζημκ ηνμπμθμβζηυ πνμζδζμνζζιυ ημο είδμοξ ςξ 

δναιαηζημφ. Αεφηενμκ, ημ ίδζμ ημ υκμια ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο οπμβναιιίγεζ ημκ δναιαηζηυ παναηηήνα 

ημο είδμοξ. Σνίημκ, ημ βεβμκυξ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ ζοκίζηαηαζ ζημκ θυβμ εκυξ οπμηεζιέκμο εηθμνάξ 

πνμζδζμνζζιέκμο πμζμφ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B3), εκυξ παναηηήνα δδθαδή ιε πνμθακή μιμζυηδηα 

πνμξ ημοξ παναηηήνεξ ηςκ δναιαηζηχκ ηεζιέκςκ απμηεθεί ζημζπείμ πμο αανφκεζ ζηδ ζφθθδρή ημο ςξ είδμοξ 

δναιαηζημφ. Bθ. ζε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδκ ελήξ επζζήιακζδ ημο P. Honan (Browning’s Characters..., 

υ.π., 109-110): «Αεκ δδιζμονβεί έηπθδλδ υηζ μζ πενζζζυηενεξ πενζβναθέξ ή μνζζιμί ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο, ηςκ ηεθεοηαίςκ εηαηυκ δέηα πνυκςκ, δίκμοκ έιθαζδ ζηδ ζπέζδ ημο ιε ημ παναδμζζαηυ δνάια. 

Έκα δείβια ηέημζςκ, δναιαηζηά πνμζακαημθζζιέκςκ, πενζβναθχκ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο πενζθαιαάκεζ 

ηα ελήξ: ηαηά ιυκαξ θυβμξ, ηαηά ιυκαξ θυβμξ ημο πκεφιαημξ, ρεοδμδζάθμβμξ, δζάθμβμξ απυ ημκ μπμίμ 

αημφιε ιυκμ ηα θυβζα ημο ααζζημφ μιζθδηή, δναιαηζηή ζηδκή ζηδκ ζζημνία ιίαξ ροπήξ, ιμκυδναια, δνάια 

ημο εζςηενζημφ, οπμηεζιεκζηυ δνάια, εζςζηνεθέξ ηαζ ακαδνμιζηυ δνάια, αναπφ δνάια ζημ μπμίμ ιυκμ 

έκαξ δεμπμζυξ ιζθά, βκήζζμ δνάια πμο πενζθαιαάκεζ πμθθά πνυζςπα απυ ηα μπμία αημφιε ιυκμ έκα, ένβμ 

“ιζηνμφ ζπήιαημξ” (tabloid)». 
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εεαηνζηυ ένβμ»
152

. Tα ηνία ηεθεοηαία παναηηδνζζηζηά μδδβμφκ ημκ Curry κα ηνμπμπμζήζεζ 

ηδκ ανπζηή ημο ημπμεέηδζδ (υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ ζδζαίηενμ δναιαηζηυ είδμξ), 

ηαηαθήβςκηαξ υηζ «είκαζ πζεακυηαηα αθάζηδια ημο θονζημφ πμζήιαημξ υζμ ηαζ ημο 

δναιαηζημφ πκεφιαημξ. Βίκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα έκςζδ ηαζ ηςκ δφμ»
153

. 

 O Perry ζδιεζχκεζ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ ζοκζζηά είδμξ ζημ μπμίμ «μζ 

αιμζααίεξ ζπέζεζξ δνάιαημξ, αθήβδζδξ ηαζ θονζηήξ δζάεεζδξ ειθακίγμκηαζ ζδζυηοπα 

εκδζαθένμοζεξ». H απμηάθορδ παναηηήνα, πάκηα ηαηά ημκ Perry, ζε αοηυ ημ είδμξ 

θαιαάκεζ πχνα ιέζς αθδβδιαηζημφ θυβμο ηαζ άπηεηαζ ηδξ θονζηήξ πμζήζεςξ απυ δφμ 

απυρεζξ· απυ εηείκδ ημο ζηίπμο ηαζ απυ ηδκ άπμρδ υηζ «δ μδοκδνή αοημ- ακάθοζδ ηαζ 

αοηυ- απμηάθορδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, μ εβςζζιυξ ημο ηαζ μζ θνζηχδεζξ 

απμηαθφρεζξ ημο, είκαζ ηιήια ηδξ ίδζαξ ηδξ θφζδξ ηδξ θονζηήξ χεδζδξ»
154

. ιςξ, δ 

θονζηή πμίδζδ βζα ημκ Perry, ζηδκ ηαεανή ιμνθή ηδξ, αθμνά ζηδκ «υναζδ ημο πμζδηή πμο 

ζοβηεκηνχκεηαζ ηονίςξ ζημκ εαοηυ ημο». ηδκ πενίπηςζδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ημ 

αθέιια ημο πμζδηή ζοβηεκηνχκεηαζ ζε ηάπμζμκ άθθμ, ηαζ έηζζ πθδζζάγεζ ηα υνζα ηδξ 

δναιαηζηήξ πμίδζδξ: «ημ επυιεκμ αήια εα ήηακ ημ δνάια, πμο αζπμθείηαζ ιε παναηηήνεξ 

ζε δνάζδ»
155

. ε ηνζηζηή βζα ημ ένβμ ημο Browning The Ring and the Book, 

οπμβναιιίγεηαζ: «[μζ ιμκυθμβμζ] είκαζ δναιαηζημί βζαηί μζ μιζθδηέξ είκαζ ημπμεεηδιέκμζ 

ζε δναιαηζηέξ πενζζηάζεζξ [...]. Βίκαζ αθδβδιαηζημί βζαηί απμηεθμφκ υπζ ηδκ ελέθζλδ εκυξ 

ζοιαάκημξ, αθθά ηδκ αθήβδζή ημο. Ώθθά είκαζ ελεπυκηςξ θονζημί, βζαηί ημ ααζζηυ ημοξ 

εκδζαθένμκ είκαζ ζημπαζηζηυ, ηαεχξ δεκ ανίζηεηαζ ζηδκ πνάλδ ή ζηδκ ίδζα ηδκ αθήβδζδ, 

αθθά ζηδκ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ ηςκ μιζθδηχκ»
156

. 

 Καζ μ Howard ζζπονίγεηαζ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ οανζδζηή ιμνθή. 

οβηεηνζιέκα παναηδνεί υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ: «Αεκ ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί ζε 

ηαιζά απυ ηζξ ηνεζξ μνευδμλεξ ηαηδβμνίεξ, ιμθμκυηζ έπεζ γςηζηή ζπέζδ ιε αοηέξ. Aκήηεζ 

ζε έκα λεπςνζζηυ ηαζ εοηνζκχξ πνμζδζμνζζιέκμ είδμξ [...]. O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ 

οπήνλε οανίδζμ δφμ πμζδηζηχκ ηφπςκ· ημο θονζημφ πμζήιαημξ ηαζ ημο δνάιαημξ»
157

. 

 Δ ζδζμηοπία ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο πνμηφπηεζ αηυιδ ιε ηδ ιμνθή ημο 

δζθήιιαημξ ακ είκαζ ακηζηεζιεκζηυ ή οπμηεζιεκζηυ είδμξ. πςξ παναηδνεί μ MacCallum: 

«δ εκδμζηυπδζδ ζηδ ζοκείδδζδ εκυξ άθθμο αηυιμο ιπμνεί ελίζμο μνεά κα απμηθδεεί 

ακηζηεζιεκζηή ή οπμηεζιεκζηή»
158

. Ώοηή δ αθθαβή ζημπζάξ, δ μπμία δίκεζ αάζδ βζα ημκ 

                                                 
152

. S. S. Curry, Browning and the Dramatic..., υ.π., 10, 11. 
153

. .π., 120. 
154

. Bl. Perry, A Study of Poetry, υ.π., 267, 269-270. 
155

. .π., 229. 
156

. Γζα ημ πανάεεια, αθ.: Ek. Faas, Retreat..., υ.π., 24.  
157

. Cl. Howard, The Dramatic Monologue. Its Origin..., υ.π., 86. 
158

. MacCallum, «The Dramatic...», υ.π., 277. 
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πνμζδζμνζζιυ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ςξ ακηζηεζιεκζημφ ή οπμηεζιεκζημφ είδμοξ, 

θαίκεηαζ παναηηδνζζηζηά ζηζξ εηηζιήζεζξ ηςκ Holland ηαζ Carpenter. O πνχημξ 

επζζδιαίκεζ υηζ «δ ζδζυηδηα πμο παναηηδνίγεζ υθα ηα ένβα ημο Browning, ηαζ πμο ανπζηά 

πνμηαθεί ηάπμζα ζφβποζδ, είκαζ δ πνμηίιδζή ημο κα πανμοζζάγεζ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηα 

αζζεήιαηα μπμζμοδήπμηε άθθμο πανά ημο ίδζμο, ηάηζ πμο ημκ ηάκεζ έκακ απυ ημοξ 

θζβυηενμ οπμηεζιεκζημφξ πμζδηέξ ημο αζχκα»
159

. Aκηίεεηα, μ δεφηενμξ οπμζηδνίγεζ υηζ 

ζημκ «δναιαηζηυ ιμκυθμβμ [...] δ ροπή αοημ- απμηαθφπηεηαζ [...]. Ώθήκμκηαξ έηζζ ηδκ 

παθαζά ακηζηεζιεκζηή ιέεμδμ ημο δνάιαημξ, μ Browning δδιζμονβεί έκα πκεοιαηζηυ 

εέαηνμ ηαζ υθδ δ ζζημνία παίγεηαζ ζηδ ζηδκή ηδξ ροπήξ ημο ακενχπμο. Ώκ πάκεζ ζηδ 

δφκαιδ ηδξ μπηζηήξ πανμοζίαζδξ, ηενδίγεζ ζηδκ ελακηθδηζηή ακάθοζδ, ακηαθθάζζμκηαξ 

έηζζ ηδκ ακηζηεζιεκζηή ιε ηδκ οπμηεζιεκζηή ιέεμδμ»
160

. 

Αζαπζζηχκεηαζ υηζ ακάθμβα ιε ημ ακ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ ακηζπανααάθθεηαζ ιε 

ηδ θονζηή πμίδζδ ή ημ δνάια, ηνίκεηαζ οπμηεζιεκζηυξ ή ακηζηεζιεκζηυξ. Έηζζ, ηαηά ημκ 

Holland, ζε ζπέζδ ιε ηα πμζήιαηα ζηα μπμία πανμοζζάγμκηαζ «ζηέρεζξ ηαζ αζζεήιαηα» 

ηςκ ίδζςκ ηςκ πμζδηχκ (: ηα θονζηά πμζήιαηα) μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ 

ακηζηεζιεκζηυ είδμξ. Ώκηίζηνμθα, ζε ζπέζδ ιε ηδκ «παθαζά ακηζηεζιεκζηή ιέεμδμ ημο 

δνάιαημξ» (Carpenter), μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ ζηδνίγεηαζ ζηδκ «οπμηεζιεκζηή ιέεμδμ». 

Βίκαζ υιςξ θακενυ υηζ δ αθθαβή ζημπζάξ ζοκίζηαηαζ ζε ιία αθθαβή ηνζηδνίμο. 

οβηεηνζιέκα, μ Holland ηνίκεζ ςξ ακηζηεζιεκζηυ ή οπμηεζιεκζηυ έκα είδμξ ακάθμβα ιε ημ 

οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ, εκχ μ Carpenter εεςνεί ςξ ακηζηεζιεκζηυ ή οπμηεζιεκζηυ έκα 

είδμξ ακάθμβα ιε ημ πενζεπυιεκυ ημο (ημ ηη, ημ πενζεπυιεκμ ημο, ακηζηεζιεκζημφ, δνάιαημξ 

είκαζ μ ελςηενζηυξ ηυζιμξ, εκχ ημ πενζεπυιεκμ ημο, οπμηεζιεκζημφ, δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο είκαζ μ εζςηενζηυξ ηυζιμξ). 

 Δ εζδμθμβζηή οανζδζηυηδηα ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ηαζ δ αιθίννμπδ 

ηαοηυηδηά ημο ςξ ακηζηεζιεκζημφ ή οπμηεζιεκζημφ είδμοξ, πνμηφπηεζ ηαηά ηακυκα απυ ημ 

ζοζπεηζζιυ ημο ιε ημ θονζηυ ηαζ ημ δναιαηζηυ βέκμξ ηαζ ζπακίςξ ιε ημ αθδβδιαηζηυ. 

Πνυζθαηα, ςζηυζμ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ηνζηζηήξ βζα ημ είδμξ, ζοζπεηίγεηαζ ιε αθδβδιαηζηά 

είδδ, ακ ηαζ επζθοθαηηζηά, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Howe: «O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ 

ίζςξ έπεζ ζπέζδ υπζ ιυκμ ιε ηδ θονζηή πμίδζδ ηαζ ιε ημ δνάια, αθθά αηυιδ ιε ημ 

ιοεζζηυνδια, ζδίςξ ημ ιοεζζηυνδια ζε πνχημ πνυζςπμ. Βφθμβα δ άκεδζδ ηδξ ιμνθήξ 

ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ηαηά ημκ 19
μ
 αζχκα ιπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ελίζμο ιε ηδκ 

                                                 
159

. Fr. M. Holland, «Browning Before and After 1861», The Literary World 13 (Iακ.- Αεη. 1882), 79.  
160

. H. B. Carpenter, «Robert Browning», The Literary World 13 (Iακ.- Αεη. 1882), 79- 80. 
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ακάπηολδ ημο ιοεζζημνήιαημξ υζμ ηαζ ιε ηδκ δδιμηζηυηδηα ηςκ ακεμθμβζχκ ζηδκζηχκ 

ιμκμθυβςκ»
161

. 

 ε μνζζιέκεξ εεςνίεξ θμβμηεπκίαξ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ πνμζεββίγεηαζ εοεέςξ 

ςξ ημ πμζδηζηυ ακηίζημζπμ ημο “πνςημπνυζςπμο” ιοεζζημνήιαημξ. Έηζζ, δ Dorrit Cohn 

επζζδιαίκεζ ημκ «ιμκμιενή ηαζ παναπθακδηζηυ» παναηηήνα ημο υνμο δξακαηηθφο 

κνλφινγνο, ζημ ααειυ πμο αοηυξ εηθαιαάκεηαζ ςξ ζεαηξηθφο ιμκυθμβμξ. πςξ παναηδνεί: 

«μζ ααζζηέξ δμιζηέξ εηδμπέξ ημο είδμοξ ηαζνζάγμοκ επαηνζαχξ ιε ηζξ ααζζηέξ εηδμπέξ ημο 

πεγμφ πνςημπνυζςπμο ιοεζζημνήιαημξ: μζ μιζθδηέξ ηςκ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ ιπμνεί 

κα απεοεφκμκηαζ ζε ζζςπδθμφξ αηνμαηέξ ή κα ιζθμφκ ζημοξ εαοημφξ ημοξ· κα αθδβμφκηαζ 

ηδ γςή άθθςκ ή ηδ δζηή ημοξ· κα ακαπθάεμοκ ιζα πανεθεμφζα ειπεζνία ή κα εζηζάγμκηαζ 

ζε ιζα πανμκηζηή πενίζηαζδ. Έκαξ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ ζημ πθαίζζμ ημο μπμίμο έκαξ 

ιμκαπζηυξ μιζθδηήξ ανενχκεζ ιία πανμκηζηή ειπεζνία, είκαζ ημ ακάθμβμ, ζημ πθαίζζμ ηδξ 

θονζηήξ πμίδζδξ, ιε ημκ αοηυκμιμ ιμκυθμβμ ζημ πθαίζζμ ημο πεγμφ ιοεζζημνήιαημξ»
162

. 

 Δ εέζδ ηδξ Cohn ζηδνίγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδ εεςνία θμβμηεπκίαξ ηδξ Käte 

Hamburger. ημ πθαίζζμ ηδξ εεςνίαξ ηδξ Hamburger παναηάιπηεηαζ δ παναδμζζαηή 

ηνζιενήξ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ βεκχκ. Οζ εζδμθμβζηέξ ηαηδβμνίεξ, πμο 

δζαζνμφκ, ζφιθςκα ιε ηδκ Hamburger, ημ θμβμηεπκζηυ πεδίμ, είκαζ δ ιοεμπθαζία 

(ηνζημπνυζςπδ αθήβδζδ ηαζ δνάια) ηαζ δ θονζηή πμίδζδ. Δ θονζηή θμβμηεπκία 

απανηίγεηαζ απυ «δζαηοπχζεζξ πναβιαηζηυηδηαξ» («reality statements»), εκχ δ 

αθδβδιαηζηή ιοεμπθαζία πανμοζζάγεζ, ζε ζοιθναγυιεκα ηνζημπνυζςπδξ αθήβδζδξ, ημοξ 

παναηηήνεξ ςξ κα απμηεθμφζακ εβχ, ςξ κα ήηακ οπμηείιεκα
163

. 

                                                 
161

. Elisabeth Howe, Stages of..., υ.π., 21. 
162

. Dorrit Cohn, Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, Princeton- 

New Jersey, Princeton University Press, 1983 (α‟ έηδ. 1978), 257-258. Bθ. αηυιδ: «H πανμοζία εκυξ 

πθαζιαηζημφ μιζθδηή ζοζπεηίγεζ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ υπζ ιυκμ ιε ημκ ιμκυθμβμ ζημ εέαηνμ, αθθά 

επίζδξ ιε ηδκ πνςημπνυζςπδ πθαζιαηζηή αθήβδζδ, ιζα ζπέζδ πμο βεκζηά δεκ θαιαάκεηαζ οπυρδ ζηζξ 

ζογδηήζεζξ πενί δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, ίζςξ ελαζηίαξ ηδξ έιθαζδξ ημο αββθζημφ υνμο ζημ «δναιαηζηυξ» [: 

εεαηνζηυξ]. Ώπυ αοηή ηδ ζημπζά εεςνμφιεκμζ, υθμζ μζ δναιαηζημί ιμκυθμβμζ είκαζ πνςημπνυζςπεξ έιιεηνεξ 

αθδβήζεζξ», υ.π., 257. Bθ., υιςξ, ηαζ ηδκ άπμρδ ημο βενιακμφ αθδβδιαημθυβμο Fr. Stanzel, (Θεσξία ηεο 

αθήγεζεο. Theorie des Erzälens, ιεη. Kονζαηή Xνοζμιάθθδ- Henrich, Θεζζαθμκίηδ, University Studio 

Press, 1999 (α‟ βενι. έηδ. 1979), 336): «Γζα ηδκ αηνίαεζα, μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ δεκ απμηεθεί 

αθδβδιαηζηυ είδμξ, αθνχ απνηειείηαη κφλν απφ επζχ ιφγν. ‟ αοηυ ημ ζδιείμ πθδζζάγεζ πενζζζυηενμ ηζξ 

αθδβήζεζξ ιε αθδβδιαηζηή πνάλδ έκημκα πνμζανιμζιέκδ ζηδ βθχζζα ημο ήνςα, π.π. Huckleberry Finn ή 

The Catcher in the Rye, ηζξ μπμίεξ ςζηυζμ ζοκανζειμφιε πςνίξ επζθφθαλδ ζημ αθδβδιαηζηυ είδμξ. H 

εζδμθμβζηή ηαζ εεςνδηζηή δζαθμνά έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ πςξ ζημ The Catcher in the Rye ηαζ ζε άθθα 

πνςημπνυζςπα αθδβήιαηα ιε πανυιμζεξ ελμιμζςηζηέξ βθςζζζηέξ ηάζεζξ, ημ εββεκέξ εζφ είκαζ έκαξ 

θακεάκςκ ακαβκχζηδξ, εκχ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ημ εββεκέξ εζφ είκαζ ιζα θακεάκμοζα ιοεμπθαζηζηή 

ιμνθή». 
163

. Bθ. The Logic of..., υ.π., 59, 83: «ζηδκ ηέπκδ, δ επζθάκεζα γςήξ πανάβεηαζ ιυκμ απυ ημ πνυζςπμ ςξ 

γςκηακυ, ζηεπηυιεκμ, αζζεακυιεκμ ηαζ μιζθμφκ οπμηείιεκμ [...]· δ επζηή ιοεμπθαζία είκαζ δ ιυκδ 

επζζηδιμθμβζηή πενίζηαζδ, ηαηά ηδκ μπμία ιπμνεί κα πανμοζζαζηεί ημ Eβχ- πνμέθεοζδ (ή 

οπμηεζιεκζηυηδηα) εκυξ ηνίημο πνμζχπμο ςξ ηνίημο πνμζχπμο». 
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 Βηηυξ υιςξ απυ ηζξ δφμ αοηέξ θμβμηεπκζηέξ ηαηδβμνίεξ, οπάνπμοκ είδδ πμο 

πανμοζζάγμοκ ζδζαζηενυηδηεξ απυ ηαλζκμιζηή ζημπζά. Έκα απυ αοηά είκαζ ημ πμίδια- 

νυθμξ (Rollengedicht), δδθαδή μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ: «Tμ πμίδια- νυθμξ ειθακίγεηαζ 

ςξ ημ θονζηυ ακηίζημζπμ ηδξ ιείγμκμξ επζηήξ ιμνθήξ ηδξ πνςημπνυζςπδξ αθήβδζδξ»
164

. 

Σμ είδμξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, ηαηά ηδκ Hamburger, δεκ ιπμνεί κα οπαπεεί ζημ 

θονζηυ βέκμξ, βζαηί δεκ μνίγεηαζ απυ ημ πεδίμ ειπεζνίαξ εκυξ αθδεζκμφ οπμηεζιέκμο 

εηθμνάξ. O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ δεκ εκηάζζεηαζ μφηε ζημ βέκμξ ηδξ ιοεμπθαζίαξ, 

εθυζμκ πνμτπυεεζδ ηδξ ηεθεοηαίαξ είκαζ δ ηονζανπία ημο ηνίημο βναιιαηζημφ πνμζχπμο 

ζηδ δζαηφπςζδ. 

 O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ απμηεθεί ιζακ αιθίζδιδ εζδμθμβζηά πενίπηςζδ, ηαεχξ, 

υπςξ ηαζ ημ ιοεζζηυνδια ζε πνχημ πνυζςπμ, εέηεζ ημ πνυαθδια ηδξ «οπυηνζζδξ» 

(«feign»)
165

. H οπυηνζζδ, ηαηά ηδ Hamburger, είκαζ απμιίιδζδ ηδξ δζαηφπςζδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ, ηάηζ δζαθμνεηζηυ δδθαδή απυ ηδ ιίιδζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, πμο 

απμθήβεζ ζηδ ιοεμπθαζία: «ημ εβχ ζηδκ πνςημπνυζςπδ αθήβδζδ [...] απμηεθεί ιίιδζδ 

ηςκ δζαηοπχζεςκ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ- ηάηζ πνμθακχξ δζαθμνεηζηυ απυ ηδ ιίιδζδ ηδξ 

ίδζαξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, ζηδκ μπμία ζοκίζηαηαζ ημ ιοεμπθαζηζηυ βέκμξ»
166

. O μιζθδηήξ 

ζηδκ πνςημπνυζςπδ αθήβδζδ ηαζ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, δεκ ιπμνεί κα ακαθενεεί ζε 

άθθα πνυζςπα πανά ιυκμ ιε ημκ ηνυπμ πμο ακαθενυιαζηε ζε αοηά ζηδκ πναβιαηζηή 

γςή
167

. Οζ άθθμζ βζα ημοξ μιζθδηέξ, ακηζιεηςπίγμκηαζ απυ ηδ ζημπζά ηδξ ελςηενζηυηδηαξ, 

δδθαδή ςξ αδζαθακείξ μκηυηδηεξ, βζα ηζξ μπμίεξ ιπμνμφιε κα εζηάγμοιε ζπεηζηά ιε ηδκ 

εζςηενζηυηδηά ημοξ αθθά υπζ κα ηδκ βκςνίγμοιε, υπςξ ζοιααίκεζ ζημ πεδίμ ηδξ 

ιοεμπθαζίαξ
168

. 

 Σμ βεβμκυξ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ πανμοζζάγεζ μιμζυηδηεξ ιε ημ θονζηυ ημ 

αθδβδιαηζηυ ηαζ ημ δναιαηζηυ βέκμξ, δείπκεζ υηζ δεκ απμηεθεί είδμξ εκυξ απυ αοηά. Γζαηί, 

έπμκηαξ ημζκά παναηηδνζζηζηά ηαζ ιε ηα ηνία αοηά βέκδ, δζαθένεζ απυ υθα. O Curry 

βνάθεζ υηζ ακ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ «ήηακ ιυκμκ έκα ζηνμθζηυ ζφζηδια, υπςξ ημ 

νμκηχ
169

, δεκ εα άλζγε εηηεκή πναβιάηεοζδ· αθθά ημ υηζ είκαζ βκήζζα θμβμηεπκζηή ιμνθή, 

                                                 
164

. .π., 301, 310.  
165

. Bθ. υ.π., 313: «H έκκμζα ηδξ οπυηνζζδξ, πμο είκαζ επίζδξ μοζζχδδξ βζα ημκ μνζζιυ ημο πμζήιαημξ- 

νυθμο, πνμζδζμνίγεζ ηδ εέζδ ηδξ πνςημπνυζςπδξ αθήβδζδξ ζημ ζφζηδια ηδξ θμβμηεπκίαξ». 
166

. .π., 329-330.  
167

. .π., 315.  
168

. ηδκ πανμφζα ιεθέηδ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηαηδβμνζαηή πανάιεηνμξ ιία θαζκμιεκζηχξ πανειθενήξ 

έκκμζα· αοηή ηδξ ακηζθδπηζηήξ εέζδξ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ πνμξ ηα ακηζηείιεκα ημο θυβμο ημο (αθ. 

ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B9). H ακηζθδπηζηή εέζδ ζημζπεζμεεηείηαζ είηε αιινηνπηθά είηε εμσηνπηθά. ιςξ, δ 

Hamburger ακαβκςνίγεζ ζε ηνζημπνυζςπα ζοιθναγυιεκα απμηθεζζηζηά ιία αθδβδιαηζηή θεζημονβία ηαζ υπζ 

ηδκ πανμοζία εκυξ αθδβδηή ηαζ, επζπθέμκ δεκ ηςδζημπμζεί πενζπηχζεζξ υπμο ζε πνςημπνυζςπα 

ζοιθναγυιεκα, μ “αθδβδηήξ” έπεζ πνυζααζδ ζηδκ εζςηενζηυηδηα ηςκ άθθςκ παναηηήνςκ. 
169

. O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ, αεααίςξ, εέηεζ ζοβηεηνζιέκα ηαλζκμιζηά πνμαθήιαηα πμο δζαθένμοκ απυ 

εηείκα άθθςκ εζδχκ, υπςξ ημο νμκηχ (ιμνθζηυ ηνζηήνζμ ηαλζκυιδζδξ), ημ μπμίμ ακαθένεζ μ Curry, αθθά ηαζ 
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απμδεζηκφεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ακαβηαζηζηά ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδ θονζηή, ηδκ επζηή ηαζ 

ηδ δναιαηζηή θμβμηεπκζηή ιμνθή. Ώοηυ δείπκεζ υηζ δεκ είκαζ ιδπακζηή ή απμιμκςιέκδ 

ιμνθή, αθθά ηυζμ θοζζηή υζμ μζ άθθεξ»
170

. 

 Σμ εκδζαθένμκ ηδξ δζαπίζηςζδξ ημο Curry έβηεζηαζ ζηδκ επζζήιακζδ υηζ μ 

δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ, «ακαβηαζηζηά» ζοζπεηίγεηαζ ιε θμβμηεπκζηέξ ηαηδβμνίεξ ηυζμ 

εονείεξ υζμ δ «θονζηή, δ επζηή ηαζ δ δναιαηζηή ιμνθή». O Curry, δδθαδή, εεςνεί υηζ 

επεζδή μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ «θοζζηή ιμνθή», ακαβηαζηζηά ζοζπεηίγεηαζ ιε ηζξ 

άθθεξ «ιμνθέξ» (ηδ θονζηή, ηδκ επζηή ηαζ ηδ δναιαηζηή) πμο είκαζ επίζδξ θοζζηέξ. Καηά 

ηδκ άπμρή ιαξ, μ ζοζπεηζζιυξ ηαείζηαηαζ, ακ υπζ ακαβηαζηζηυξ, ημοθάπζζημκ εφθμβμξ, 

ιυκμ απυ ηδκ πμθφ βεκζηή άπμρδ ημο ηνυπμο ηδξ εηθμνάξ: ηα εκ θυβς βέκδ μνίγμκηαζ θαη 

ζε επίπεδμ ηνμπμθμβζηυ, υπςξ ηαζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ. 

 Ώοηυξ μ ζοζπεηζζιυξ ιαξ μδδβεί ζηδ δζαπίζηςζδ υηζ εθυζμκ μ δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ θένεηαζ κα έπεζ ημζκά παναηηδνζζηζηά ηαζ ιε ηα ηνία βέκδ, πςνίξ κα οπάβεηαζ 

ζε ηάπμζμ απυ αοηά, είκαζ αοηυκμιμξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηα ηνία βέκδ απυ ηα μπμία 

ηαθείηαζ ηακείξ κα δζαθμνμπμζήζεζ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, ηείκηαζ ζε δζαθμνεηζηυ 

επίπεδμ αθαίνεζδξ απυ εηείκμ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. Βιθακίγεηαζ θμζπυκ, δίπθα ζημ 

ζφζηδια ηςκ ηνζχκ γελψλ έκα αοηυκμιμ είδνο. Ώπυ ηδκ άπμρδ υιςξ ηδξ βεκζηυηδηάξ 

ημοξ, μ ζοζπεηζζιυξ δεκ είκαζ θμβζηυξ. Γζα κα πενζμνζζημφιε ζηδκ πνμθακέζηενδ δζαθμνά 

ημοξ, κα επζζδιάκμοιε υηζ ηα βέκδ εββνάθμοκ ζημ εζςηενζηυ ημοξ είδδ, πεγά ηαζ πμζδηζηά. 

O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ, ςζηυζμ, δεκ είκαζ ιζα ηέημζμο ηφπμο βεκζηή ηαηδβμνία, ζημ 

πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ εα εββνάθαιε είδδ, πεγά ηαζ πμζδηζηά, υπςξ μζ πθαζιαηζηέξ επζζημθέξ, 

ηα ιμκμδνάιαηα, μζ πνμζςπμπμζίεξ ηαζ πεγά είδδ, υπςξ ημ “πνςημπνυζςπμ” 

ιοεζζηυνδια, δ πθαζιαηζηή αοημαζμβναθία η.θ.π. Θα ήηακ ςζηυζμ δοκαηυκ κα 

ηαλζκμιδεεί πενζζζυηενμ παναβςβζηά ςξ είδμξ ιίαξ εονφηενδξ ηαηδβμνίαξ, ηδξ 

ιμκμδναιαηζηήξ, ηδκ μπμία μνίγμοιε ηαζ πενζβνάθμοιε ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ. 

  

                                                                                                                                                    
άθθςκ, υπςξ ημο ιοεζζηυνδιαημξ ηδξ αβςβήξ (εειαηζηυ ηνζηήνζμ ηαλζκυιδζδξ), ημο αθθδβμνζημφ πμζήιαημξ 

(νδημνζηυ ηνζηήνζμ ηαλζκυιδζδξ) η.θ.π. 
170

. S. S. Curry, Browning and.the Dramatic..., υ.π., 124. 
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B1. Μεζνδνινγηθέο δηεπθξηλήζεηο 

 πςξ δείλαιε ζημ πνχημ ηεθάθαζμ, ανηεημί απυ ημοξ μνζζιμφξ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο πνμηφπημοκ ιε ιζα δζαδζηαζία αοηυ-κμιζιμπμίδζδξ. Οζ εζζδβδηέξ ηέημζςκ 

μνζζιχκ ακαβμνεφμοκ ζδεχδδ παναδείβιαηα ημο είδμοξ εηείκα ηα πμζήιαηα, πμο 

επζαεααζχκμοκ ιζα ήδδ ζπδιαηζζιέκδ ακηίθδρή ημοξ βζα ημ είδμξ
171

. Ώοημφ ημο ηφπμο δ 

ιέεμδμξ αθμνά ζε μιάδεξ ηεζιέκςκ εειεθζςιέκεξ ζε ζπέζδ μιμζυηδηαξ, ιδ 

πνμζδζμνζζιέκδξ, ςζηυζμ, αζηζμθμβζηά. Δ πενζβναθή ημοξ πενκά απυ ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ 

ζδεχδμοξ ηεζιεκζημφ ηφπμο. 

Ο Jean- Marie Schaeffer ζπμθζάγεζ υηζ ιζα ηέημζα ιέεμδμξ ηαηαθήβεζ ζε μνζζιμφξ 

εζδχκ ηα μπμία «ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ είκαζ πανά ιεηαηεζιεκζηέξ επζκμήζεζξ. Ο 

μνζζιυξ εκυξ ηέημζμο είδμοξ δεκ ιπμνεί πανά κα είκαζ ζηαηζζηζηυξ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ ιεηνά 

απθχξ ηδκ ηαιπφθδ ηςκ απμηθίζεςκ, ηδκ μπμία ηα πναβιαηζηά ένβα πανάζζμοκ ζε ζπέζδ 

ιε ημ ιεηαηεζιεκζηυ πνυηοπμ, ημ ζδεχδεξ εζδμθμβζηυ οπυδεζβια»
172

. ε ακάθμβεξ 

πενζπηχζεζξ, μ ζδεχδδξ ηεζιεκζηυξ ηφπμξ θένεηαζ κα ζπδιαηίγεηαζ απυ ηα ίδζα ηα ηείιεκα 

ηαζ οπμζηδνίγεηαζ υηζ δ βεκζηεφζδ ζηδκ μπμία ζοκίζηαηαζ μ μνζζιυξ πνμηφπηεζ δζα ιέζμο 

ηδξ ιεηάααζδξ απυ ημ εζδζηυ ζημ βεκζηυ. 

 Δ ηνζηζηή πμο αζηείηαζ ζηδκ ακηίζηνμθδ ιεευδεοζδ (απυ ημ βεκζηυ ζημ εζδζηυ), 

απμδίδεζ ζε αοηήκ ηδ ιέεμδμ, ακάιεζα ζε άθθα, αοεαζνεζία, υηακ ηα ηνζηήνζα πμο ηδκ 

μνβακχκμοκ δεκ ακαδεζηκφμοκ ηα ηνίζζια, ηαη‟ αοημφξ πμο αζημφκ ηδκ ηνζηζηή, 

παναηηδνζζηζηά ηςκ ηαλζκμιμφιεκςκ ηεζιέκςκ. Έηζζ, μ Todorov βνάθεζ βζα ημ ηαλζκμιζηυ 

ζφζηδια πμο ακαπηφζζεζ μ Frye ζηδκ Aλαηνκία ηεο Kξηηηθήο υηζ μζ ηαηδβμνίεξ πμο 

πενζθαιαάκεζ είκαζ αοεαίνεηεξ ηαζ δεκ έπμοκ θμβμηεπκζηυ παναηηήνα. Θεςνεί δε υηζ «δ 

ηαλζκυιδζή ημο [Frye] είκαζ αοεαίνεηδ επεζδή δεκ ζηδνίγεηαζ ζε ιζα ζαθή εεςνία- είκαζ 

ηάπςξ ζακ εηείκεξ ηζξ πνζκ απυ ημκ Linné ηαηαηάλεζξ ημο ηυζιμο ηςκ γχςκ, υπμο δεκ 

δίζηαγακ κα ζοβηνμηήζμοκ ιζα ηαηδβμνία ιε υθα ηα γχα πμο λφκμκηαζ»
173

. 

Πάκηα ηαηά ημκ Todorov, βζα κα ιδκ ηαηαθήλεζ ηακείξ ζε ιζα αοεαίνεηδ 

ηοπμθμβία, εα πνέπεζ κα οζμεεηήζεζ έκακ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ενβαζίαξ: «οθθέβμοιε [...] 

έκακ ζπεηζηά πενζμνζζιέκμ ανζειυ πενζζηαηζηχκ, ελάβμοιε απυ αοηά ιζα βεκζηή οπυεεζδ, 

ηαζ ηδκ επαθδεεφμοιε ζε άθθα ένβα, δζμνεχκμκηάξ ηδκ (ή απμννίπημκηάξ ηδκ). πμζμξ ηζ 

ακ είκαζ μ ανζειυξ ηςκ θαζκμιέκςκ πμο ιεθεημφιε (εδχ, ηςκ ένβςκ), εα έπμοιε πάκημηε 

ελίζμο εθάπζζηα ημ δζηαίςια κα ζοκάβμοιε απυ αοηά ηακυκεξ ηαεμθζημφξ· ημ ανιυδζμ 

                                                 
171

. Ώπυ ηζξ πζμ παναηηδνζζηζηέξ πενζπηχζεζξ ιζαξ ηέημζαξ πνήζδξ, πνμηεζιέκμο βζα ημκ δναιαηζηυ 

ιμκυθμβμ, είκαζ ημ πμίδια ημο R. Browning «My Last Duchess» (The Poems, ηυι. A‟, 349- 350). 
172

. J.- M. Schaeffer, Qu’ est-ce qu’ un genre littéraire?, Πανίζζ, Seuil, 1989, 178-179. 
173

. Tζαέη. Tμκηυνμθ, Eηζαγσγή ζηε θαληαζηηθή ινγνηερλία, ιεη. Aνζζηέα Πανίζδ, Aεήκα, Oδοζζέαξ, 1991, 

(α‟ έηδ. 1968), 26. 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



72 

 

δζηαίςια δεκ ημ δίκεζ δ πμζυηδηα ηςκ παναηδνήζεςκ, αθθά ιυκμκ δ θμβζηή ζοκμπή ηδξ 

εεςνίαξ»
174

. 

 Πχξ, υιςξ, «ζοθθέβμοιε» ημκ «πενζμνζζιέκμ ανζειυ πενζζηαηζηχκ» ηαζ απυ πμφ 

απμννέεζ δ «θμβζηή ζοκμπή ηδξ εεςνίαξ»; H ζοκμπή πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ απανέβηθζηδ 

πνήζδ ημο ηαλζκμιζημφ ηνζηδνίμο ή ηςκ ηνζηδνίςκ, δεκ είκαζ, ηαηά ημκ Todorov, ηαεεαοηή 

επανηήξ. Δ εβηονυηδηα ηδξ ηοπμθμβίαξ ζπεηίγεηαζ πνχηα ηαζ ηφνζα ιε ημκ 

δζηαζμθμβδιέκμ ηνυπμ επζθμβήξ ηςκ ηαλζκμιζηχκ ηνζηδνίςκ. φιθςκα ιε έκα εφβθςηημ 

πανάδεζβιά ημο, ιζα ανιυδζα ηοπμθμβία βζα ημ είδμξ ηςκ ηφηκςκ, δδθαδή ζοκεηηζηή ηαζ 

αζηζμθμβδιέκδ, εα ζηδνζγυηακ ζημ ηνζηήνζμ ηδξ θεοηυηδηαξ, εάκ δ θεοηυηδηα απμηεθμφζε 

«ζοκέπεζα ηδξ ηάδε μνβακζηήξ ζδζαζηενυηδηαξ»
175

. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ ααζζηυ 

ιεζμκέηηδια πμο απμδίδεζ ζηδκ ηαλζκυιδζδ ημο Frye, δδθαδή υηζ μζ ηαηδβμνίεξ ημο δεκ 

είκαζ θμβμηεπκζηέξ, ηαηαθαααίκμοιε υηζ ηα ανιυδζα ηαλζκμιζηά ηνζηήνζα, πνμηεζιέκμο βζα 

θμβμηεπκζηά ηείιεκα, πνέπεζ κα έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ ζδζαζηενυηδηα ηδξ θμβμηεπκίαξ ςξ 

θμβμηεπκίαξ
176

. 

 Βδχ ςζηυζμ, πνμηφπημοκ μνζζιέκεξ εκζηάζεζξ. οβηεηνζιέκα, υηζ: α) ηα ηεζιεκζηά 

παναηηδνζζηζηά δεκ πνμηφπημοκ ςξ ζοκέπεζεξ ιζαξ μνζζιέκδξ ζοζηαηζηήξ ζδζαζηενυηδηαξ, 

αθθά είκαζ ζοκέπεζεξ επζθμβήξ ηςκ ζοββναθέςκ ηαζ α) ηακέκα απυ ηα παναηηδνζζηζηά, πμο 

έπεζ εεςνδεεί υηζ παναηηδνίγμοκ απμηθεζζηζηά ηδ θμβμηεπκία (υπςξ δ ιίιδζδ, δ 

αοημηέθεζα, δ ζοιαμθζηυηδηα, δ πνμαμθή ηδξ ανπήξ ηδξ ζζμδοκαιίαξ απυ ημκ 

παναδεζβιαηζηυ ζημκ ζοκηαβιαηζηυ άλμκα η.ά.), δεκ ιπμνεί κα δζεηδζηήζεζ ηαεμθζηυηδηα 

εθανιμβήξ ζε υ,ηζ απμηαθμφιε θμβμηεπκία
177

. Δ αζηζμθυβδζδ ηδξ επζθμβήξ ηςκ ηνζηδνίςκ 

ηαλζκυιδζδξ ηεζιέκςκ πμο εεςνμφκηαζ θμβμηεπκζηά δεκ είκαζ δοκαηυκ κα πνμζαθέπεζ ζε 

ζοζηαηζηέξ ηαζ ηαοηυπνμκα ηαεμθζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ θμβμηεπκίαξ. 

                                                 
174

. Tζαεη. Tμκηυνμθ, Eηζαγσγή ζηε θαληαζηηθή..., υ.π., 8. O Tμκηυνμθ ηνμπμπμίδζε αοηή ηδ εέζδ ζε 

ιεηαβεκέζηενδ ιεθέηδ ημο (αθ.: «La notion de littérature», Les Genres du discours, Πανίζζ, Seuil, 1978, 13- 

26): «δ ακηίεεζδ ακάιεζα ζηδ θμβμηεπκία ηαζ ζηδ ιδ- θμβμηεπκία παναπςνεί ηδ εέζδ ηδξ ζε ιζα ηοπμθμβία 

ηςκ [εζδχκ ημο θυβμο]» (υ.π., 25). 
175

. Tζαεη. Tμκηυνμθ, Eηζαγσγή ζηε θαληαζηηθή..., υ.π., 9. 
176

. Bθ.: Tζαεη. Tμκηυνμθ (Eηζαγσγή ζηε θαληαζηηθή..., υ.π., 12, 30): «Mπνμζηά ζε ηάεε ηείιεκμ πμο ακήηεζ 

ζηδ “θμβμηεπκία”, εα πνέπεζ κα παίνκμοιε οπυρδ ιζα δζπθή απαίηδζδ. Πνχημκ, δεκ πνέπεζ κα αβκμμφιε υηζ 

εηδδθχκεζ ζδζυηδηεξ πμο ηαηέπεζ, απυ ημζκμφ, ιαγί ιε ημ ζφκμθμ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ [...]. Ξένμοιε 

πςξ δ θμβμηεπκία οπάνπεζ αηνζαχξ ςξ πνμζπάεεζα βζα κα πμφιε υ,ηζ δεκ θέεζ ηαζ δεκ ιπμνεί κα πεζ μ 

ηακμκζηυξ θυβμξ». 
177

. O G. Genette (Fiction et diction, Πανίζζ, Seuil, 1991, 31) οπμζηδνίγεζ υηζ: «δ θμβμηεπκζηυηδηα, δεδμιέκμ 

ιδ μιμζμβεκέξ, απαζηεί ιζα εεςνία πθμοναθζζηζηή πμο θαιαάκεζ οπυρδ ημοξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ημοξ 

μπμίμοξ δζαεέηεζ δ βθχζζα, χζηε κα απμθεφβεζ ηαζ κα επζαζχκεζ ηδξ πναηηζηήξ ηδξ θεζημονβίαξ ηαζ κα 

πανάβεζ ηείιεκα πμο ιπμνεί κα παναθαιαάκμκηαζ ηαζ κα εηηζιχκηαζ ςξ αζζεδηζηά ακηζηείιεκα [...]. Δ 

ακενχπζκδ βθχζζα βκςνίγεζ δφμ πεδία θμβμηεπκζηυηδηαξ· έκα εη ζοζηάζεςξ ηαζ έκα οπυ υνμοξ». H εη 

ζοζηάζεςξ θμβμηεπκζηυηδηα, πάκηα ηαηά ημκ Genette, αθμνά ζημ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ιοεμπθαζίαξ ή ηςκ 

ιμνθζηχκ ζζμδοκαιζχκ (πνμηεζιέκμο βζα ηδκ πμίδζδ)· δ οπυ υνμοξ θμβμηεπκζηυηδηα είκαζ «οπυεεζδ ηδξ 

εθεφεενδξ ηνίζδξ απυ πθεονάξ ακαβκχζηδ» (υ.π., 39). 
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 Καηά ηδκ άπμρή ιαξ, δ ινγηθή ιζαξ ηαλζκυιδζδξ εκ βέκεζ δεκ εκημπίγεηαζ ζημ πνμξ 

ηαλζκυιδζδ οθζηυ, αθθά ζηδκ πναβιαημθμβία ηδξ ηαλζκυιδζδξ. Έκαξ μνζζιυξ είδμοξ δεκ 

πνμηφπηεζ απθχξ ιέζς ηδξ επαθήξ ιε ηα ηείιεκα ή ιέζς ηνζηδνίςκ a priori, αθθά ιέζς 

ήδδ ζπδιαηζζιέκςκ ακηζθήρεςκ. Oζ ζδιακηζηυηενεξ ζοκζζηχζεξ πμο ζοιαάθθμοκ ζημκ 

ζπδιαηζζιυ ηέημζςκ ακηζθήρεςκ είκαζ μζ ελήξ: α) μζ εεςνίεξ θμβμηεπκζηυηδηαξ (ηζ εεςνεί 

θμβμηεπκία μ εηάζημηε ζοββναθέαξ ή ηνζηζηυξ ηαζ ηζ εεςνεί θμβμηεπκία δ ημζκυηδηα ζηδκ 

μπμία ακήηεζ)· α) μζ οπάνπμοζεξ εζδμθμβζηέξ ηςδζημπμζήζεζξ ηαζ πενζβναθέξ- ζπγγξαθηθέο 

ή αλαγλσζηηθέο
178

 (πχξ π.π. πενζβνάθεζ ηδκ πμίδζή ημο μ Browning, πχξ μνίγεζ ηαζ 

ηαλζκμιεί ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, ζοζπεηζζηζηά ιε άθθα είδδ, δ ηνζηζηή) ηαζ β) μζ 

ακαβκςζηζηέξ- ηνζηζηέξ επζδζχλεζξ, πμο εηθνάγμκηαζ ζηζξ ζοβηθίκμοζεξ ή απμηθίκμοζεξ 

(ζε ζπέζδ ιε ημοξ δφμ πνμδβμφιεκμοξ πανάβμκηεξ) ηςδζημπμζήζεζξ ή πενζβναθέξ ηαζ 

απμαθέπμοκ ζηδκ εκίζποζδ εεςνδηζηχκ ζπδιάηςκ ή/ ηαζ ενιδκεοηζηχκ/ ζζημνζηχκ 

πνμζεββίζεςκ. 

 ηδκ πενίπηςζδ πμο ιαξ εκδζαθένεζ άιεζα, ημ βεβμκυξ, βζα πανάδεζβια, υηζ δ Käte 

Hamburger ηαζ δ Dorrit Cohn μνίγμοκ ηαζ πενζβνάθμοκ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ςξ 

πμζδηζηυ ζζμδφκαιμ ηδξ “πνςημπνυζςπδξ” αθήβδζδξ (αθ. εκυηδηα A4), δεκ απμννέεζ 

απμηθεζζηζηά απυ ηδκ ακάβκςζδ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ ή απυ ιζα μνζζιέκδ δζαίζεδζδ 

ζηδκ εζδμθμβζηή ηαοηυηδηα ηςκ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ μφηε ηέθμξ απυ ημ υηζ μ 

δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ “θφζεζ” αθήβδζδ ηαζ ιάθζζηα ζε πνχημ πνυζςπμ. Δ 

ζοβηεηνζιέκδ πενζβναθή εκζζπφεζ ηζξ βεκζηυηενεξ εέζεζξ ημοξ βζα ηδ δζαθμνά ακάιεζα 

ζηδκ πνςημπνυζςπδ αθήβδζδ ηαζ ηδ ιοεμπθαζία (ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Hamburger) ηαζ 

ηδ δζάηνζζδ πνςημπνυζςπδξ- ηνζημπνυζςπδξ αθήβδζδξ (ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Cohn). 

Έηζζ, μ απμηθίκςκ παναηηήναξ ηςκ μνζζιχκ ημοξ βζα ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ 

ζοκημκίγεηαζ ιε ηζξ εονφηενεξ ηνμπμπμζδηζηέξ πνμηάζεζξ ημοξ πενί θμβμηεπκζηχκ εζδχκ ηαζ 

αθήβδζδξ ακηίζημζπα. H έιθαζδ, βζα κα δχζμοιε άθθμ έκα πανάδεζβια, πμο έδζκακ μζ 

εεςνδηζημί ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ζηζξ ανπέξ ημο 20
μφ

 αζχκα ζηδκ φπανλδ απμδέηηδ, 

υπςξ ζπμθζάζαιε εηηεκχξ ζηδκ εκυηδηα A2- α, απέαθεπε ζηδκ ενιδκεία ηδξ δζαθμβζηήξ 

οθήξ ηδκ μπμία δζέαθεπακ ζημκ είδμξ. 

 Καηά ηδκ άπμρή ιαξ, ηαιία απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ πνμζεββίζεζξ δεκ είκαζ 

αοεαίνεηδ ή δεκ βίκεηαζ ιε αάζδ ακανιυδζα ηνζηήνζα, αθθά ηαιία επίζδξ δεκ επζηαθείηαζ 

παναηηδνζζηζηά ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, ηα μπμία κα πνμηφπημοκ απυ ηάπμζα 

ζοζηαηζηή ζδζαζηενυηδηά ημο. Aκηίεεηα ιε ημκ αοεαίνεημ παναηηήνα πμο ιμζάγεζ κα έπεζ 

                                                 
178

. Πνυηεζηαζ βζα ηα δφμ πεδία εζδμθμβζηχκ ηςδζημπμζήζεςκ, ηα μπμία ακαθφεζ μ Schaeffer. Bθ.: Qu’ est-ce 

qu’ un genre..., υ.π., 147- 155. 
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ιζα ηαλζκυιδζδ «γχςκ πμο λφκμκηαζ»
179

, εεςνμφιε υηζ ιζα θμβμηεπκζηή ηαλζκυιδζδ 

οπδνεηεί ζπεδυκ πάκηα έκακ εονφηενμ ζηυπμ, μ μπμίμξ άθθμηε παναιέκεζ αθακήξ ηαζ 

άθθμηε δδθχκεηαζ. 

Τπάνπμοκ αεααίςξ πενζπηχζεζξ ηαλζκμιζηχκ πνμηάζεςκ μζ μπμίεξ οπμηίεεηαζ υηζ 

απμηαθφπημοκ ηδκ αοεφπανηηδ μνβάκςζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ζε “θοζζηά” βέκδ ηαζ είδδ. Γζα 

αοηυκ ημ θυβμ, εα πνέπεζ κα δζεοηνζκήζμοιε υηζ δ πνμζέββζζδ πμο πνμηείκεηαζ ζηδκ 

πανμφζα ιεθέηδ, οζμεεηεί ηδκ άπμρδ υηζ ηα θμβμηεπκζηά είδδ δεκ είκαζ αοεφπανηηεξ, ηαζ 

αιεηάαθδηεξ ζημκ μνζζιυ ημοξ, μιάδεξ ηεζιέκςκ· υηζ δεκ πνμτπάνπμοκ ηςκ ηαλζκμιήζεςκ 

ηαζ δεκ απμηεθμφκ απμηθεζζηζηά ή ηονίςξ έκακ ηνυπμ κα εζζαπεεί ημ ζημζπείμ ηδξ ηάλδξ 

ζε υ,ηζ απμηαθμφιε θμβμηεπκία. Tα θμβμηεπκζηά είδδ απμηεθμφκ βκςζηζηέξ ηαηαζηεοέξ 

πμο πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ηδκ ζζημνία, ιεηααάθθμκηαζ ζημκ άλμκά ηδξ, αθθάγμοκ 

πενζεπυιεκμ ιε αάζδ ηζξ ιεηαααθθυιεκεξ ηαλζκμιζηέξ ηαηηζηέξ ηαζ επζδζχλεζξ, ηαζ 

απμηεθμφκ ηνυπμοξ ζζημνζηήξ ιεθέηδξ ηαζ ενιδκείαξ. 

 

B2. Ταμηλνκηθέο παξάκεηξνη θαη πεξηερόκελν ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Βοεφξ ελανπήξ εα πνέπεζ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ ημ ζφζηδια ηαλζκυιδζδξ πμο 

πνμηείκεηαζ εδχ, ζζπφεζ ζε έκα μνζζιέκμ πεδίμ ηεζιέκςκ ηαζ εζδχκ. Σμ πεδίμ αοηυ μνίγεηαζ 

ιε αάζδ ιία ζοβηεηνζιέκδ έκκμζα ημο ηεζιέκμο
180

 ηαζ ιε αάζδ ηα γδηήιαηα άνενςζδξ ηδξ 

εηθμνάξ
181

. 

 O υνμξ θείκελν πνδζζιμπμζείηαζ ιε ηδ ζηεκυηενδ απυ ηζξ οπάνπμοζεξ ζδιαζίεξ 

ημο, δδθαδή ημο βναπημφ θυβμο. Πνμηεζιέκμο βζα ημκ βναπηυ θυβμ, ημ πναβιαηζηυ 

οπμηείιεκμ εηθμνάξ, μ ζοκηάηηδξ ημο ηεζιέκμο, ιπμνεί κα ηαοηίγεηαζ ιε ημ ηεζιεκζηυ 

οπμηείιεκμ εηθμνάξ, υπςξ ζοιααίκεζ ζε πμθθέξ πναβιαηζηέξ αοημαζμβναθίεξ ή πμθθέξ 

πναβιαηζηέξ επζζημθέξ, μπυηε μ θυβμξ δεκ είκαζ εηπςνδιέκμξ. Ώοηή δ πενίπηςζδ δεκ 

ειπίπηεζ ζημ ηαηδβμνζαηυ ιαξ ζφζηδια. Γζα ζοκημιία, υπμο πνεζάγεηαζ, εα ακαθενυιαζηε 

                                                 
179

. Tζαεη. Tμκηυνμθ, Eηζαγσγή ζηε θαληαζηηθή..., υ.π., 26. 
180

. O υνμξ ηείιεκμ έπεζ ημοθάπζζημκ ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ ζδιαζίεξ· α) αοηή ημο βναπημφ θυβμο, α) αοηή ημο 

θυβμο εκ βέκεζ, πνμθμνζημφ ηαζ βναπημφ ηαζ β) ημο ιδ ακαβηαζηζηά νδιαηζημφ ηεζιέκμο, επζθμβή πμο 

ακηζιεηςπίγεζ ςξ ηείιεκα, εκυηδηεξ δζαθμνεηζημφ ζδιεζςηζημφ παναηηήνα, υπςξ ημ ηζκδιαημβναθζηυ 

“ηείιεκμ”, ημ ιμοζζηυ “ηείιεκμ” η.θ.π. 
181

. H εηθμνά (énonciation) είκαζ ημ επζημζκςκζαηυ εκένβδια πμο οθμπμζείηαζ ζηδ δζαηφπςζδ (énoncé). 

Kαηά ημκ M. Bakhtin, (αθ.: «Les genres du discours»: Esthétique de la création verbale, ιεη. A. Aucouturier, 

πνμθ. T. Todorov, Πανίζζ, Gallimard, 1984 (α‟ νςζ. έηδ. 1979), 265- 308) δ δζαηφπςζδ είκαζ δ 

επζημζκςκζαηή ιμκάδα. Κάεε δζαηφπςζδ απμηεθεί «ηνίημ ζηδκ ελαζνεηζηά ζφκεεηδ αθοζίδα ηδξ 

επζημζκςκίαξ» (υ.π., 275), δ μπμία μνβακχκεηαζ ζηδ αάζδ εκυξ μιζθμφκημξ οπμηεζιέκμο. Με αοηή ηδκ 

έκκμζα, ηα υνζα ιίαξ δζαηφπςζδξ, δ ανπή ηαζ ημ ηέθμξ ηδξ, «ηνίκμκηαζ ιε αάζδ ηδκ αθθαβή ηςκ μιζθμφκηςκ 

οπμηεζιέκςκ, απυ ηδκ εκαθθαβή ηςκ μιζθδηχκ» (υ.π., 277). 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



75 

 

ζε αοηυκ ημ βναπηυ, ηεζιεκζηυ ηφπμ άνενςζδξ ηδξ εηθμνάξ ιε ηδκ έηθναζδ πξσηνβάζκηα 

εηθμνά
182

. 

 ημκ βναπηυ θυβμ, ακ οπάνπμοκ εκδείλεζξ πμο κα απμηνέπμοκ ημκ παναηηδνζζιυ 

ηδξ εηθμνάξ ςξ πνςημαάειζαξ, δζαηνίκμοιε ημ πναβιαηζηυ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, δδθαδή 

ημκ ζοκηάηηδ ημο ηεζιέκμο, απυ ημ ηεζιεκζηά εκκμμφιεκμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ ηαζ 

ηάκμοιε θυβμ βζα δεπηεξνβάζκηα άνενςζδ ηδξ εηθμνάξ
183

. πδιαηζηά ιπμνμφιε κα 

πανμοζζάζμοιε ηα δφμ δζαθμνεηζηά επίπεδα άνενςζδξ ηδξ εηθμνάξ
184

 ςξ ελήξ: 

 

Πνςημαάειζα άνενςζδ ηδξ εηθμνάξ: μ ιδ- εηπςνδιέκμξ θυβμξ. O θυβμξ πνμζανηδιέκμξ 

ζημκ (πνςημαάειζμ) ζοκηάηηδ ημο. 

 

πναβιαηζηυξ   ηείιεκμ    πναβιαηζηυξ 

μιζθδηήξ       απμδέηηδξ 

(ζοββναθέαξ)       (ακαβκχζηδξ) 

 

Αεοηενμαάειζα άνενςζδ ηδξ εηθμνάξ: μ εηπςνδιέκμξ θυβμξ. O θυβμξ πνμζανηδιέκμξ ζε 

δεοηενμαάειζμ μιζθδηή. 

 

πναβιαηζηυξ   ηεζιεκζηυξ     δζαηοπχζδ   ηεζιεκζηυξ  πναβιαηζηυξ 

μιζθδηήξ   μιζθδηήξ            απμδέηηδξ  απμδέηηδξ 

(ζοββναθέαξ)  |____________________________|  (ακαβκχζηδξ) 

     ηείιεκμ 

 

 Σμ ηαλζκμιζηυ ζφζηδια ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ είκαζ μνβακςιέκμ ζε δφμ επίπεδα· 

έκα πνχημ, βεκζηυηενμ επίπεδμ, ημ ηαηδβμνζαηυ ηαζ έκα δεφηενμ, ημ εζδμθμβζηυ
185

. Οζ 

                                                 
182

. Πνμηεζιέκμο βζα αοηυ ημκ ηφπμ άνενςζδξ ηδξ εηθμνάξ, εα ηάκμοιε αηυιδ θυβμ βζα πνςημαάειζα 

οπμηείιεκα εηθμνάξ ή πνςημαάειζμοξ μιζθδηέξ ή πνςημαάειζα επζημζκςκία. Οζ υνμζ θοζζηυ πνυζςπμ, 

θοζζηυ επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ έπμοκ ζοκχκοιμοξ, ακηίζημζπα, ημοξ υνμοξ πνςημαάειζμ οπμηείιεκμ 

εηθμνάξ ηαζ πνςημαάειζμ επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ. 
183

. Πνμηεζιέκμο βζα ημκ δεοηενμαάειζμ ηφπμ άνενςζδξ ηδξ εηθμνάξ, εα ηάκμοιε αηυιδ θυβμ βζα 

δεοηενμαάειζα οπμηείιεκα εηθμνάξ ή δεοηενμαάειζμοξ μιζθδηέξ ηαεχξ ηαζ βζα δεοηενμαάειζα επζημζκςκία. 

οκχκοιμί ημοξ, μζ υνμζ πεπμζδιέκμξ μιζθδηήξ ή δεοηενμαάειζμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, πεπμζδιέκμ 

επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ, δεοηενμαάειζμ επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ. Oζ υνμζ πμο πενζθαιαάκμοκ ηδ θέλδ 

«θοζζηυξ» (αθ.: οπμζδι. 183) δεκ οπμκμμφκ αλζυθμβδζδ ή ζενάνπδζδ ημο πεπμζδιέκμο ςξ αθφζζημο ή ςξ 

απυηθζζδξ. 
184

. O Bakhtin (αθ.: «Le Problème du texte»: Esthétique..., υ.π., 311- 338) δζααθέπεζ ζηδ δεοηενμαάειζα 

άνενςζδ ηδξ εηθμνάξ, ζηδκ εηπχνδζδ ημο θυβμο, ακαθμβία ιε ηδκ εζδζηυηενδ ιμνθή εηπχνδζδξ θυβμο, 

πμο απακηά ζηδ δναιαηζηή ηέπκδ: «Έκαξ ζοββναθέαξ (αηυιδ ηαζ ζημ πεδίμ ημο ηαεανμφ θονζζιμφ) δεκ 

είκαζ πάκηα έκαξ “δναιαημονβυξ”, ιε ηδκ έκκμζα υηζ ακαδζακέιεζ ηα θυβζα ζηζξ θςκέξ άθθςκ, ακάιεζα ζηζξ 

μπμίεξ άθθεξ θςκέξ ζοκανζειείηαζ ηαζ εηείκδ δ μπμία ακήηεζ ζηδκ εζηυκα ημο ζοββναθέα;» (υ.π., 318- 9). 
185

. Θα πνέπεζ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ δ έκκμζα ηδξ ηαηδβμνίαξ δζαθένεζ απυ ηδ βκςζηή έκκμζα ημο βέκμοξ. Δ 

δζεοηνίκδζδ απαζηείηαζ δζυηζ δ δζπθή μνβάκςζδ ηαηδβμνζχκ/ εζδχκ ακαηαθεί ηδκ μνβάκςζδ βεκχκ/ εζδχκ. Oζ 
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ηαηδβμνίεξ (α‟ επίπεδμ) ημο ηαλζκμιζημφ ιαξ ζοζηήιαημξ είκαζ ακαθοηζημφ πενζεπμιέκμο 

ηαζ μνίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ δζαθμνμπμζδηζηά. Έπμοκ ηαηανηζζηεί, υπςξ εα δείλμοιε ζηδ 

ζοκέπεζα, ζηδ αάζδ ιζαξ επζημζκςκζαηήξ εεχνδζδξ. ηυπμξ ημο ηαηδβμνζαημφ επζπέδμο 

ηαλζκυιδζδξ είκαζ κα μνζζηεί, δζαθμνμπμζμφιεκδ απυ άθθεξ, ιζα βεκζηή ηαηδβμνία ηδκ 

μπμία απμηαθμφιε κνλνδξακαηηθή. 

 ημ πθαίζζμ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, πνμηείκμοιε έκα αηυιδ επίπεδμ 

ηαλζκυιδζδξ, εζδμθμβζημφ παναηηήνα (α‟ επίπεδμ). Tα ηνζηήνζα πμο δζαθμνμπμζμφκ ηα 

ιμκμδναιαηζηά είδδ αθμνμφκ ζηζξ δζαηνζηέξ θμβζηέξ, μζ μπμίεξ πνμηφπημοκ απυ ηδκ 

ζδζαίηενδ, ζε ηάεε είδμξ, αλζμπμίδζδ ηςκ επζημζκςκζαηχκ παναιέηνςκ πμο μνίγμοκ ηδκ 

ηαηδβμνία
186

. Οζ πανάιεηνμζ ημο ηαλζκμιζημφ ζοζηήιαημξ ακηθμφκηαζ απυ ηδκ 

επζημζκςκζαηή εεχνδζδ ηςκ ένβςκ· ιζα εεχνδζδ, δδθαδή, πμο έπεζ αθεηδνία ηδκ άπμρδ 

υηζ ηα ένβα είκαζ ηείιεκα, αθθά ηαζ ιμνθέξ επζημζκςκζαηχκ πνάλεςκ. Χξ ηέημζα 

πνμζεββίγμκηαζ, υπζ ιυκμ ηεζιεκμηεκηνζηά
187

, αθθά ηαζ ςξ εηθμνέξ. 

 Mεθεηχκηαξ έκα ένβμ απυ αοηή ηδκ ηεθεοηαία ζημπζά, θαιαάκμκηαζ οπυρδ 

θαζκυιεκα πμο είκαζ ζοκανηδιέκα ιε ημ βεβμκυξ υηζ ηάπμζμ πνυζςπμ έπεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ 

                                                                                                                                                    
ηαηδβμνίεξ, έηζζ υπςξ εκκμφκηαζ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ, δζαθένμοκ απυ ηα βέκδ, απυ δφμ απυρεζξ: α) Tα 

ζοζηήιαηα βεκχκ (υπςξ δ ηνζάδα αθδβδιαηζηυ- δναιαηζηυ- θονζηυ βέκμξ) θένεηαζ κα εββνάθμοκ ζημ 

πθαίζζυ ημοξ υθα ηα θμβμηεπκζηά είδδ. ε ηαηδβμνίεξ, υιςξ, υπςξ αοηέξ πμο ιαξ εκδζαθένμοκ, ιπμνμφκ κα 

εββναθμφκ μνζζιέκα ιυκμ είδδ· πζμ ζοβηεηνζιέκα, είδδ ηα μπμία είκαζ ραξαθηεξηζκέλα απυ ηδκ άπμρδ ηδξ 

εηθμνάξ (: ιέζς ημο μκυιαηυξ ημοξ ή ιέζς παναηηδνζζηζηχκ ημοξ βζα ηα μπμία οπάνπεζ ζοκαίκεζδ, 

δδθχκμοκ ή οπμκμμφκ ιζα μνζζιέκδ επζθμβή απυ δεδμιέκα πμο ακάβμκηαζ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ εηθμνάξ), 

υπςξ ηα ηνζηήνζα αάζεζ ηςκ μπμίςκ μνβακχκμκηαζ μζ ηαηδβμνίεξ. α) Tα βέκδ ζοπκά επεκδφμκηαζ ιε μνζζιέκδ 

αζζεδηζηή. Οζ ηαηδβμνίεξ δεκ έπμοκ ηέημζμ παναηηήνα. Κάεε είδμξ, υιςξ, πμο εββνάθεηαζ ζημ εζςηενζηυ 

ηςκ ηαηδβμνζχκ δζαεέηεζ ιζα επζημζκςκζαηή θμβζηή πμο ημ δζαθμνμπμζεί απυ ηα άθθα ηδξ ίδζαξ ηαηδβμνίαξ. 

Δ θμβζηή αοηή ζοβηνμηείηαζ δζα ιέζμο ηδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ παναιέηνςκ πμο μνίγμοκ ηδκ ηαηδβμνία ζε ιζα 

μνζζιέκδ επζημζκςκζαηή ηαηεφεοκζδ. Πανάδεζβια αζζεδηζηήξ επέκδοζδξ εκυξ ζοζηήιαημξ βεκχκ, 

ζοβηεηνζιέκα ηδξ ηνζάδαξ «έπμξ- δνάια- θονζηή πμίδζδ», εκημπίγεηαζ ζημ «ροπμθμβζηυ» ή «οπανλζαηυ» 

ηνζηήνζμ, υπςξ ημ παναηηδνίγεζ μ Genette (αθ.: Eηζαγσγή ζην αξρηθείκελν, ιεη. Μήκα Παηενάηδ- Γανεθή, 

Aεήκα, Eζηία, 2001 (α‟ βαθθ. έηδ. 1979), 54- 55) ημ μπμίμ πνδζζιμπμίδζε μ F. Schlegel βζα ηδ δζάηνζζή 

ημοξ. φιθςκα ιε αοηυ, δ θονζηή “θυνια” είκαζ οπμηεζιεκζηή, δ δναιαηζηή ακηζηεζιεκζηή ηαζ δ επζηή 

ακηζηεζιεκζηή/ οπμηεζιεκζηή. Δ “ιεζηηή” επζηή θυνια επζπθέμκ είκαζ, απυ άπμρδ αλίαξ, ακχηενδ απυ ηζξ 

άθθεξ δφμ. Πενζζζυηενα παναδείβιαηα απυ ηδ νμιακηζηή εεςνία πενί βεκχκ ηαζ εζδχκ, αθ.: υ.π., 54- 61. 
186

. ηακ βίκεηαζ ακαθμνά ζε ηείιεκα απυ ηδκ άπμρδ ηδξ ηαηδβμνίαξ, ακαθενυιαζηε ζε αοηά ιε ημκ υνμ 

ιμκμδναιαηζηά, εκχ υηακ ηα ελεηάγμοιε απυ ηδκ εζδμθμβζηή ημοξ άπμρδ, εα ακαθενυιαζηε ζε αοηά ιε ημ 

εζδμθμβζηυ ημοξ υκμια. Βκκμείηαζ υηζ έκα πμίδια πμο ακήηεζ ζε ιμκμδναιαηζηυ είδμξ, έκα πμίδια, βζα 

πανάδεζβια, πμο ημ ακαθένμοιε ςξ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, είκαζ ηαοηυπνμκα, απυ ηαηδβμνζαηή άπμρδ 

πμίδια ιμκμδναιαηζηυ. 
187

. πςξ παναηδνεί μ Schaeffer (Qu’ est-ce qu’ un genre..., υ.π., 80), δ ηαοηυηδηα εκυξ ένβμο δεκ 

ελακηθείηαζ ζηδκ ηεζιεκζηή ημο δζάζηαζδ: «Έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ, υπςξ ηάεε πνάλδ ημο θυβμο (acte 

discursif), είκαζ ζφκεεηδ ηαζ πμθοδζάζηαηδ ζδιεζςηζηή πναβιαηζηυηδηα· ελ μφ ηαζ ημ ενχηδια ηδξ 

ηαοηυηδηάξ ημο δεκ ιπμνεί κα θάαεζ ιζα ιμκαδζηή απάκηδζδ, ιζα ηαζ δ ηαοηυηδηα ημο είκαζ πάκηα ζπεηζηή 

πνμξ ηδ δζάζηαζδ, ιέζς ηδξ μπμίαξ ημ ακηζθαιαακυιαζηε. Ή βζα κα ημ πμφιε δζαθμνεηζηά: έκα ένβμ δεκ 

είκαζ πμηέ απμηθεζζηζηά έκα ηείιεκμ, δδθ. ιζα ζοκηαηηζηή ηαζ ζδιαζζμθμβζηή αθοζίδα, αθθά είκαζ αηυιδ, 

ηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ, δ πναβιαημπμίδζδ ιζαξ δζακενχπζκδξ επζημζκςκζηήξ πνάλδξ, έκα ιήκοια πμο 

εηπέιπεηαζ απυ έκα δεδμιέκμ πνυζςπμ, ζε ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ ηαζ ιε ζοβηεηνζιέκμ ζηυπμ, πμο 

παναθαιαάκεηαζ απυ έκα άθθμ πνυζςπμ ζε ζοκεήηεξ ηαζ ιε ζηυπμ υπζ θζβυηενμ ζοβηεηνζιέκμοξ». 
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εηθμνάξ βζα ηάεε δζαηφπςζδ
188

, υηζ αοηή δ δζαηφπςζδ απεοεφκεηαζ ζε ηάπμζμ πνυζςπμ, 

δζαιμνθχκεηαζ απυ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ, πμο άπημκηαζ ηδξ εέζδξ ημο οπμηεζιέκμο 

ηδξ εηθμνάξ ςξ πνμξ ηα ακηζηείιεκα ημο θυβμο ημο, ηαζ ηέθμξ υηζ δ εηθμνά ηδξ είκαζ 

πναβιαημθμβζηά πνμζδζμνζζιέκδ, έπεζ ιζα μνζζιέκδ ζηυπεοζδ
189

. 

 Με έιιεζμ ή ιε άιεζμ ηνυπμ, ηα ηνζηήνζα εηθμνάξ ειθακίγμκηαζ ζε ανηεηέξ 

πενζπηχζεζξ εζδμθμβζηχκ μκμιάηςκ
190

. Ώοηά ηα είδδ είκαζ ραξαθηεξηζκέλα, απυ ηδκ άπμρδ 

ηδξ εηθμνάξ, ηαεχξ (ιέζς ημο μκυιαηυξ ημοξ ή ιέζς παναηηδνζζηζηχκ ημοξ βζα ηα μπμία 

οπάνπεζ ζοκαίκεζδ) δδθχκμοκ ή οπμκμμφκ ιζα μνζζιέκδ επζθμβή απυ δεδμιέκα πμο 

ακάβμκηαζ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ εηθμνάξ. 

 Υαναηηδνζζιέκμ είδμξ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ εηθμνάξ είκαζ ημ είδμξ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο. O υνμξ κνλφινγνο δδθχκεζ υηζ δ εηθμνά, ςξ ζφκμθμ, ανίζηεηαζ ζηδκ άιεζδ 

εοεφκδ εκυξ ηαζ ιυκμ οπμηεζιέκμο εηθμνάξ· υηζ αηυιδ ηαζ ακ οπάνπεζ εββεβναιέκμξ 

ηεζιεκζηά απμδέηηδξ ημο θυβμο, ημ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ ιζθά ζε αοηυ ημκ απμδέηηδ, 

υπζ κε αοηυ ημκ απμδέηηδ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B6). O υνμξ δξακαηηθφο, 

ακηζδζαζηέθθεζ αοημφ ημο ηφπμο ημκ ιμκυθμβμ απυ άθθα είδδ πμο είκαζ επίζδξ 

ιμκμθμβζηά, ςξ πνμξ ηδ ζφκεεζή ημοξ, ηαζ αθμνά ζημ πμζυκ ημο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ 

(ακ, δδθαδή, είκαζ πνμζδζμνζζιέκμ ή απνμζδζυνζζημ· αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B3). O 

μιζθδηήξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο είκαζ, ςξ πνμξ ημ πμζυκ ημο, ακηίζημζπμξ ιε ημοξ 

παναηηήνεξ ημο δνάιαημξ, υπμο μ πμζδηήξ εηπςνεί δεοηενμαάειζα ημκ θυβμ ζε 

πνμζδζμνζζιέκα οπμηείιεκα εηθμνάξ. Έηζζ, δζαθένεζ απυ ημοξ ιμκμθυβμοξ ζημοξ μπμίμοξ 

μ πμζδηήξ εηπςνεί επίζδξ δεοηενμαάειζα ημκ θυβμ, αθθά μζ μιζθδηέξ είκαζ απνμζδζυνζζημζ 

(αθ. ακαθοηζηά ζηζξ εκυηδηεξ B1 ηαζ B2). 

 Γίκεηαζ ακηζθδπηυ απυ ηα πνμδβμφιεκα υηζ έκαξ απυ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ 

πνμηείκεηαζ έκα επζημζκςκζαηυ ζφζηδια ηαλζκυιδζδξ ζπεηίγεηαζ ιε ημ υηζ μ δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ, ημ ιμκμδναιαηζηυ είδμξ πμο ηονίςξ ιαξ εκδζαθένεζ, είκαζ παναηηδνζζιέκμξ 

αάζεζ ηδξ εηθμνάξ. 

 Σνεζξ πανάιεηνμζ ηαηανηίγμοκ ημ ζφζηδιά ιαξ. H πνχηδ πανάιεηνμξ αθμνά ζημ 

πμζυκ ηδξ εηθμνάξ (πνμζδζμνζζιέκμ/ απνμζδζυνζζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ: αθ. ακαθοηζηά 

εκυηδηεξ B3- B5). H δεφηενδ αθμνά ζηδ εέζδ ημο οπμηεζιέκμο ή ηςκ οπμηεζιέκςκ ηδξ 

                                                 
188

. ε ζπέζδ ιε ημ πνυζςπμ πμο έπεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ εηθμνάξ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζημ ελήξ ιε ημκ υνμ 

“μιζθδηήξ” (locuteur) ακαθενυιαζηε ζημ πνυζςπμ εηείκμ πμο ζημ πθαίζζμ ηδξ δζαηφπςζδξ θένεηαζ κα είκαζ 

δ πδβή ηδξ εηθμνάξ ηαζ υπζ ζημ θοζζηυ πνυζςπμ πμο έπεζ ηδκ πναβιαηζηή εοεφκδ ηδξ ζφκηαλδξ ηδξ 

εηθμνάξ, δδθαδή ζημκ ζοββναθέα. 
189

. Γζα ιζα πνχηδ ακαθμνά ζημ γήηδια ηδξ εηθμνάξ, δδθαδή ηδξ άζθεζεο ηεο γιψζζαο (exercise du langage 

[δ πθαβζμβνάθδζδ ημο ίδζμο ημο Benveniste])· αθ.: É. Benveniste, «L‟ homme dans la langue», Problèmes de 

linguistique générale, ηυι. A‟, Πανίζζ, Gallimard, 1966, 225-285. O υνμξ άζθεζε ηεο γιψζζαο, υ.π., 254. 
190

. O J.- M. Schaeffer παναηδνεί (Qu’ est-ce qu’ un genre..., υ.π., 82-3): «Iδζαζηενυηδηεξ αοημφ ημο επζπέδμο 

[ημο επζπέδμο εηθμνάξ] οπεζζένπμκηαζ ζε πμθοάνζεια εζδμθμβζηά μκυιαηα, αηυιδ ηαζ υηακ αοηυ ζζπφεζ 

απμηθεζζηζηά ιε ηδ ιμνθή ηςκ έιιεζςκ πνμτπμεέζεςκ». 
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εηθμνάξ πνμξ ημ ηεζιεκζηυ ζφιπακ, υπςξ αοηή πνμηφπηεζ απυ ημκ θυβμ ημο/ ξ (ελςημπζηή 

ή αθθμημπζηή εέζδ: αθ. ακαθοηζηά εκυηδηεξ B9- B11). H ηνίηδ πανάιεηνμξ αθμνά ζημκ 

ζοκεεζζαηυ παναηηήνα ηδξ εηθμνάξ (ιμκυθμβμξ/ δζάθμβμξ: αθ. ακαθοηζηά εκυηδηεξ B6- 

B8). 

 Οζ πανάιεηνμζ αοηέξ δεκ έπμοκ πνμαζνεηζηυ ή ζοβηονζαηυ παναηηήνα, αθθά 

πανμοζζάγμκηαζ ζε ηάεε ηείιεκμ ηαζ ακαθφμκηαζ ζε ακηζζηζηηζηά γεφβδ αιμζααία 

απμηθεζυιεκςκ παναηηδνζζηζηχκ, ηα μπμία μνίγμοκ ηα ηνζηήνζα ηαλζκυιδζήξ ιαξ. Οζ 

πανάιεηνμζ δεκ έπμοκ δηαπξαγκαηεχζηκν παναηηήνα
191

· δ ακηίεεζδ, δδθαδή, ακάιεζα ζηα 

ιέθδ ηςκ γεοβχκ είκαζ μθζηή (ημο ηφπμο είηε/ είηε) ηαζ υπζ ααειμφ (ημο ηφπμο 

πενζζζυηενμ/ θζβυηενμ). Έηζζ, (α) μ ζοκεεζζαηυξ παναηηήναξ ηδξ εηθμνάξ είκαζ είηε αοηυξ 

ημο ιμκμθυβμο είηε αοηυξ ημο δζαθυβμο, υπζ θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ ιμκμθμβζηυξ/ 

δζαθμβζηυξ· (α) ημ οπμηείιεκμ ζημ μπμίμ εηπςνείηαζ μ θυβμξ είκαζ είηε πνμζδζμνζζιέκμ 

είηε απνμζδζυνζζημ, υπζ θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ πνμζδζμνζζιέκμ/ απνμζδζυνζζημ ηαζ (β) δ 

εέζδ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ πνμξ ημ ηεζιεκζηυ ζφιπακ πμο ζοκζζηά μ θυβμξ ημο 

είκαζ είηε ελςημπζηή είηε αθθμημπζηή, υπζ θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ ελςημπζηή/ αθθμημπζηή. 

 Αζαθμνεηζηά απυ υ,ηζ ζζπφεζ βζα ηεζιεκζηχξ πνμζδζμνζζιέκα παναηηδνζζηζηά, μζ 

ζοββναθείξ δεκ έπμοκ πενζεχνζα πνμζεδηχκ ζημ θάζια ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηα μπμία 

άπημκηαζ ηςκ ζοκεδηχκ εηθμνάξ ημο θυβμο μφηε ηνμπμπμζήζεςκ ηδξ ηαοηυηδηάξ ημοξ: 

«έκαξ ζοββναθέαξ δεκ ιπμνεί πανά κα επζθέλεζ ιζα ζηάζδ θυβμο ηαζ υπζ κα ηδκ 

δδιζμονβήζεζ ή κα ηδκ ιεηαζπδιαηίζεζ· απμηεθεί [αοηή δ ζηάζδ] ηιήια 

πναβιαημθμβζηχκ, ηαεμθζηχκ, δδθαδή ζοκεδηχκ οπενααηζηχκ (ζε ζπέζδ ιε ημ 

οθμπμζδιέκμ ιήκοια) ιέζς ηςκ μπμίςκ ιζα ζεζνά ήπςκ ή βναπηχκ ζδιαδζχκ ιπμνμφκ κα 

βίκμοκ ιήκοια [...]. Έηζζ, ηα είδδ πμο μνίγμκηαζ ζημ επζημζκςκζαηυ επίπεδμ ακαθένμκηαζ 

ηαζ αοηά ζε δεδμιέκα πμο δεκ είκαζ ιεηααθδηά ηαζ ακάβμκηαζ ζηδκ εειεθζχδδ 

πναβιαημθμβία ηςκ νδιαηζηχκ πνήζεςκ ηδξ βθχζζαξ»
192

. 

 Tμ ζφζηδια ηαλζκυιδζδξ, υπςξ ακαθέναιε, είκαζ ανενςιέκμ ζε δφμ επίπεδα: ηςκ 

ηαηδβμνζχκ ηαζ ηςκ εζδχκ. ημ πθαίζζμ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, μνίγμοιε 

ηέζζενα είδδ: ημκ δναιαηζηυ, ημκ νδημνζηυ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ4), ημκ ιεζηηυ 

(αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ5) ηαζ ημκ εηθναζηζηυ ιμκυθμβμ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ 

εκυηδηα Γ3). Δ δζαθμνμπμίδζδ αοηχκ ηςκ εζδχκ βίκεηαζ ζηδ αάζδ ηδξ ζδζαίηενδξ 

επζημζκςκζαηήξ θμβζηήξ ηδκ μπμία πνμάβμοκ. Δ ίδζα δ ηαηδβμνία δεκ πνμηαεμνίγεζ ηαε‟ 

                                                 
191

. Πενζζζυηενα βζα ηδκ έκκμζα ηδξ δζαπναβιαηεοζζιυηδηαξ, αθ.: Α. Aββεθάημξ, H “θσλή” ηεο κλήκεο. 

Δνθίκην γηα ηα ινγνηερληθά είδε, Aεήκα, Nέα φκμνα- Λζαάκδξ, 1997, 37- 38. 
192

. J.- M. Schaeffer, Qu’ est-ce qu’ un genre..., υ.π., 158-159. 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



79 

 

μζμκδήπμηε ηνυπμ ηδκ θμβζηή ηςκ εζδχκ, ηαεχξ δεκ μνίγεηαζ δζα ιέζμο ηάπμζαξ 

ελεζδίηεοζδξ ζηδκ επζημζκςκζαηή θμβζηή. 

 Αεζπυγμοζα επζημζκςκζαηή θμβζηή, ζημ πθαίζζμ ημο ζοζηήιαηυξ ιαξ, είκαζ δ 

κνλνπξννπηηθφηεηα
193

. Ώοηήκ ηδ θμβζηή πνμάβεζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ. Υαναηηδνίγεηαζ 

δεζπυγμοζα, δζυηζ απμηεθεί ηδ θμβζηή πμο εηθνάγεηαζ ζηδκ πθδνυηδηά ηδξ ζημ είδμξ 

εηείκμ πμο απμηεθεί ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ηαζ ημ πζμ ηνίζζιμ απυ ηα 

ιμκμδναιαηζηά είδδ ζηδκ ζφβπνμκδ θμβμηεπκία. Δ ιμκμπνμμπηζηυηδηα ζοβηνμηείηαζ απυ 

ηδκ αλζμπμίδζδ φισλ ηςκ παναιέηνςκ ημο ζοζηήιαημξ ζε ιία μνζζιέκδ επζημζκςκζαηή 

θμβζηή. Έηζζ, ηάεε ιμκμδναιαηζηυ πμίδια ζημ μπμίμ πνμάβεηαζ δ ζοζηαηζηή ηαζ ζοκμθζηή 

ακαλζμπζζηία ημο ιμκμθμβζζηή (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B5) δεκ ζοκζζηά δναιαηζηυ 

ιμκυθμβμ, εθυζμκ δεκ πνμάβεζ ηαοηυπνμκα ημ ζημζπείμ ηδξ δζαθμβζηήξ ακαιέηνδζδξ ημο 

ιμκμθμβζζηή ιε άθθεξ πξννπηηθέο (αθ. ακαθοηζηά βζα ηδκ έκκμζα ηδξ πνμμπηζηήξ, εκυηδηα 

B5) ηαζ ημ ζημζπείμ ηδξ ιμκμηναημνίαξ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο, ιε ηδκ έκκμζα υηζ υθεξ μζ 

άθθεξ πνμμπηζηέξ πμο εκδεπμιέκςξ ειθακίγμκηαζ δζαεθχκηαζ ζημ πνίζια ηδξ δζηήξ ημο 

πνμμπηζηήξ. 

 Μέπνζ αοημφ ημο ζδιείμο έπεζ βίκεζ θυβμξ βζα παναιέηνμοξ ηαλζκυιδζδξ ζε 

ηαηδβμνζαηυ επίπεδμ, ιε ηδ δζεοηνίκδζδ υηζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ οπάβμκηαζ είδδ ηαζ ηείιεκα. 

Οζ ηαλζκμιζηέξ πανάιεηνμζ, υιςξ, ζηζξ μπμίεξ ακαθενεήηαιε επζαάθθμοκ μνζζιέκεξ 

δζεοηνζκήζεζξ ςξ πνμξ ηα είδδ πμο είκαζ ηαλζκμιήζζια ζηζξ ηαηδβμνίεξ υζμ ηαζ, ιε ιζα 

ζδζαίηενδ έκκμζα, ςξ πνμξ ηα ηεζιέκα (πμζα ηείιεκα είκαζ ηαλζκμιήζζια ζε ηαηδβμνζαηυ 

ηαζ εζδμθμβζηυ επίπεδμ). 

 Ροειζζηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ ηαηάνηζζδξ ημο ηαλζκμιζημφ ζοζηήιαημξ είκαζ ηα 

ηείιεκα, εεςνδιέκα υπζ ζηδκ ηαεανχξ ηεζιεκζηή δζάζηαζή ημοξ, αθθά ηαζ ζηδκ 

επζημζκςκζαηή. Βθυζμκ έκα ηείιεκμ δεκ είκαζ πμηέ ιυκμ ηείιεκμ, αθθά ηαζ επζημζκςκζαηή 

πνάλδ, πνμηφπηεζ υηζ ηα ηνζηήνζα πμο πνδζζιμπμζμφιε ςξ ηαλζκμιζηέξ παναιέηνμοξ δεκ 

έπμοκ πνμαζνεηζηυ ή ζοβηονζαηυ παναηηήνα, αθθά πανμοζζάγμκηαζ ζε ηάεε ηείιεκμ. Καηά 

ηδ ζοββναθή εκυξ ηεζιέκμο επζθέβεηαζ ιία εηδμπή ζφκεεζδξ, έκα πμζυκ βζα ημ οπμηείιεκμ 

εηθμνάξ ηαζ ιζα εέζδ πνμξ ημ ηεζιεκζηυ ζφιπακ πμο ζοκζζηά μ θυβμξ ημο. Τπ‟ αοηή ηδκ 

έκκμζα, ζημ ζφζηδια πμο πνμηείκμοιε είκαζ ηαλζκμιήζζιμ ηάεε ηείιεκμ, εθυζμκ 

δζαηνίκμοιε ζε αοηυ δφμ επίπεδα άνεςζδξ ηδξ εηθμνάξ. 

                                                 
193

. H ιμκμπνμμπηζηυηδηα (ή ιμκμπνμμπηζηή θμβζηή), υπςξ εα δείλμοιε ζημ πανυκ ηεθάθαζμ, είκαζ δ 

δεζπυγμοζα θμβζηή ζηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία ηαζ εοκμείηαζ απυ (α) ημ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ ημο 

οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B)· (α) ηδκ ελςημπζηή βκςζηζηή ημο ζοβηνυηδζδ 

(αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ) ηαζ (β) ηδ ιμκμθμβζηή ζφκεεζδ ημο θυβμο ημο (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα 

Α). 
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 Βπζπθέμκ, ζηζξ ηαηδβμνίεξ ηαζ ζηα είδδ δεκ ηαλζκμιμφκηαζ απμηθεζζηζηχξ 

θμβμηεπκζηά ηείιεκα, αθθά ηάεε ηείιεκμ δεοηενμαάειζα ανενςιέκμ
194

. Aηυιδ ηαζ έκα 

ηείιεκμ ημ μπμίμ έπεζ εζδμθμβζηυ παναηηδνζζιυ, δζαθμνεηζηυ απυ αοηυκ πμο ημο 

απμδίδεηαζ εδχ, είκαζ ηαλζκμιήζζιμ ζηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία ηαζ ζηα 

ιμκμδναιαηζηά είδδ ζημ ααειυ, αέααζα, πμο μζ δζαθμνεηζημί εζδμθμβζημί παναηηδνζζιμί 

δεκ ακαθένμκηαζ ζε παναηηδνζζηζηά ημο ίδζμο επζπέδμο ηαζ ηδξ ίδζαξ ηάλδξ. Έηζζ, βζα 

πανάδεζβια, πνμηείκαιε ηδκ ακάβκςζδ εζδοθθίςκ ημο Θευηνζημο ηαζ εκυξ ιίιμο ημο 

Hνχκδα ςξ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ (αθ. εκυηδηα A3- β)
195

. 

 Οζ ςξ ηχνα δζεοηνζκήζεζξ αθμνμφκ ζημ ηζ είκαζ ηαλζκμιήζζιμ ζημ ζφζηδιά ιαξ 

απυ ηδκ άπμρδ ηςκ ηεζιέκςκ. ηδ ζοκέπεζα εα ακαθενεμφιε ζε έκακ πενζμνζζιυ πμο 

αθμνά ζηδκ έκηαλδ εζδχκ ζηζξ ηαηδβμνίεξ ημο ζοζηήιαηυξ ιαξ. ηδ ιμκμδναιαηζηή 

ηαηδβμνία εκηάζζμκηαζ ιυκμκ εηείκα ηα είδδ ηα μπμία είκαζ παναηηδνζζιέκα απυ ηδ 

ζημπζά ηδξ εηθμνάξ ηαζ εζδζηυηενα απυ ηδ ζημπζά ηαζ ηςκ ηνζχκ παναιέηνςκ εηθμνάξ, 

πμο ιαξ εκδζαθένμοκ. Έηζζ, είδδ πμο μνίγμκηαζ εειαηζηά (θακηαζηζηυ ιοεζζηυνδια, υπςξ 

π.π. Τν ζηξίςηκν ηεο βίδαο ημο Henry James ή ημ La Vénus d’ Ille ημο Prosper Mérimée), 

ιμνθμζοκηαηηζηά (ζμκέημ) ή νδημνζηά (αθθδβμνζηυ ιοεζζηυνδια, υπςξ π.π. Τν λεζί ησλ 

πηγθνπίλσλ ημο Anatole France ή H θάξκα ησλ δψσλ ημο George Orwell) δεκ εκηάζζμκηαζ 

ζημ ζφζηδιά ιαξ. Αεκ εκηάζζμκηαζ επίζδξ υζα είδδ μνίγμκηαζ επζημζκςκζαηά, αθθά ιε 

αάζδ παναιέηνμοξ πμο δεκ ηζξ θαιαάκμοιε εδχ οπυρδ, υπςξ αοηή ηδξ θεζημονβίαξ (π.π. 

ζάηζνα). 

 Σέθμξ, εα πνέπεζ κα δζεοηνζκζζηεί δ εέζδ ηςκ ζζημνζηχκ θμβμηεπκζηχκ εζδχκ ζημ 

δεφηενμ επίπεδμ άνενςζδξ ημο ζοζηήιαηυξ ιαξ. Σμ ιμκαδζηυ ζζημνζηυ είδμξ ζημ δεφηενμ 

επίπεδμ άνενςζδξ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ. Tα οπυθμζπα είδδ δεκ 

είκαζ ζζημνζηά. Mζα ζεζνά ζζημνζηχκ εζδχκ, υπςξ ημ ιμκυδναια, δ πνμζςπμπμίζα
196

, δ 

πθαζιαηζηή αοημαζμβναθία, ημ πνςημπνυζςπμ ιοεζζηυνδια η.θ.π. πνμζβνάθμκηαζ ζηδ 

ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία, ζημ πνχημ δδθαδή επίπεδμ άνενςζδξ ημο ζοζηήιαηυξ ιαξ, 

                                                 
194

. Γζα πανάδεζβια, αζκίβιαηα, υπςξ: «Aηθδνμξ πακηα ιε θμνδ,/ μηακ αηεθαθμ ιε ανδ·/ Aθ‟ ακ αηενζμ ιε 

εμνδ,/ ιμκμκ ενμθδ εα ιε πανδ» (αθ.: I. Bδθανάξ, Πνηήκαηα, θζθ. επζι. Γ. Aκδνεζςιέκμξ, Aεήκα, 

Nεμεθθδκζηή Bζαθζμεήηδ- Ίδνοια Kχζηα ηαζ Eθέκδξ Oονάκδ, 1995, 370). 
195

. Βλάθθμ, ηάεε ηείιεκμ οπυηεζηαζ ζε ακαδνμιζηή εζδμθμβζηή ιεηααθδηυηδηα. πςξ παναηδνεί μ J.- M. 

Schaeffer (Qu’ est-ce qu’ un genre..., υ.π., 148): «Tα απμηεθέζιαηα ηδξ  [εζδμθμβζηήξ] ακαδνμιζηυηδηαξ 

ζηδκ πναβιαηζηυηδηα έπμοκ απμηθεζζηζηά κα ηάκμοκ ιε ημ ηαλζκμιζηυ πεδίμ: μθείθμκηαζ ζημ υηζ έκα ηείιεκμ 

δεκ ιπμνεί κα πνμ- μνίζεζ ηζξ φζηενεξ ζοββέκεζέξ ημο ιε ηείιεκα ή μιάδεξ ηεζιέκςκ, ακφπανηηςκ ηδ ζηζβιή 

ηδξ παναβςβήξ ημο, ζοββέκεζεξ μζ μπμίεξ ζηδνίγμκηαζ ηυζμ ζηα ηείιεκα ημο ιέθθμκημξ (ηαζ ζηζξ εκδεπυιεκεξ 

ζζημνζηέξ ιεηααμθέξ πμο αθμνμφκ ζηα ηαλζκμιζηά ηνζηήνζα) υζμ ηαζ ζηζξ εββεκείξ ζδζυηδηεξ ημο εκ θυβς 

ηεζιέκμο». 
196

. Δ πνμζςπμπμζία οπήνλε νδημνζηή άζηδζδ, ηαηά ηδκ μπμία μ αζημφιεκμξ επζκμμφζε έκακ θυβμ μ μπμίμξ 

εα άνιμγε ζε ζοβηεηνζιέκμ ζζημνζηυ πνυζςπμ ή θακηαζηζηυ παναηηήνα ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζζηάζεζξ. Σμ 

ιμκυδναια οπήνλε πμζδηζηυ (ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιμοζζημπμζδηζηυ) είδμξ, υπμο έκα ζζημνζηυ πνυζςπμ ή 

θακηαζηζηυξ παναηηήναξ εηθνάγεζ ιία ζεζνά παεχκ ημο. 
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αθθά δεκ έπμοκ εέζδ ζημ δεφηενμ, ημ εζδμθμβζηυ επίπεδμ, ςξ είδδ, πανά ιυκμκ ςξ ηείιεκα 

πμο εκηάζζμκηαζ ζε αοηά. Ώοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ ελεζδζηεφμκηαζ ςξ είδδ υπζ ζηδ αάζδ ηδξ 

επζημζκςκζαηήξ ημοξ θμβζηήξ, αθθά ζηδ αάζδ άθθςκ ηνζηδνίςκ. Έκα ζοβηεηνζιέκμ πμίδια 

πμο ημ βκςνίγμοιε ςξ ιμκυδναια, π.π. ημ πμίδια ημο Tennysson «Maud», είκαζ 

ηαλζκμιήζζιμ ζημ δεφηενμ επίπεδμ άνενςζδξ, αθθά υπζ ημ ιμκυδναια ςξ είδμξ. 

 Αζαθμνεηζηά είκαζ υζα ζζπφμοκ βζα ζζημνζηά είδδ υπςξ ημ επζηφιαζμ, ημ αίκζβια, ημ 

skaz
197

, μ ενήκμξ, δ θακηαζηζηή αθήβδζδ η.ά.π. Έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ ηεζιέκςκ πμο 

εκηάζζμκηαζ ζε αοηά ηα είδδ, είκαζ ιμκμδναιαηζηά. Tα είδδ υιςξ αοηά δεκ είκαζ 

παναηηδνζζιέκα απυ ηδκ άπμρδ ηδξ εηθμνάξ, ηάηζ πμο ζδιαίκεζ, βζα πανάδεζβια, υηζ ζε 

έκα skaz μ μιζθδηήξ δεκ είκαζ οπμπνεςηζηά πνμζδζμνζζιέκμξ. Έηζζ, ηέημζμο ηφπμο είδδ, 

ιέκμοκ ακαβηαζηζηά έλς απυ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία ςξ είδδ, εκχ ςξ ηείιεκα, ζημ 

ααειυ πμο ειθακίγμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαηδβμνίαξ, αεααίςξ εκηάζζμκηαζ. 

 Oθμηθδνχκμκηαξ ηζξ ακαβηαίεξ δζεοηνζκήζεζξ βζα ηζξ ηαλζκμιζηέξ παναιέηνμοξ ηαζ 

ημ πενζεπυιεκμ ημο ζοζηήιαηυξ ιαξ, ζοκμρίγμοιε ηζξ ηαηδβμνίεξ ημο ςξ αημθμφεςξ: 

1. ιμκμθμβζηή ζφκεεζδ- πνμζδζμνζζιέκμξ μιζθδηήξ- ελςημπζηή εέζδ. Οκμιάγμοιε 

κνλνδξακαηηθή ηδκ ηαηδβμνία πμο πενζθαιαάκεζ ηείιεκα
198

 ιε ηα πνμδβμφιεκα 

επζημζκςκζαηά παναηηδνζζηζηά, υπςξ π.π. ημ πμίδια «Φαίδνα» ημο Γζάκκδ Pίηζμο
199

. 

2. ιμκμθμβζηή ζφκεεζδ- πνμζδζμνζζιέκμξ μιζθδηήξ - αθθμημπζηή εέζδ. Οκμιάγμοιε 

“ππεξ”κνλνδξακαηηθή ηδκ ηαηδβμνία πμο πενζθαιαάκεζ ηείιεκα ιε ηα πνμδβμφιεκα 

επζημζκςκζαηά παναηηδνζζηζηά, υπςξ π.π. ημ πμίδια «Mάηαεε» ημο Mπυνπεξ
200

. 

3. ιμκμθμβζηή ζφκεεζδ- απνμζδζυνζζημξ μιζθδηήξ- ελςημπζηή εέζδ. Οκμιάγμοιε ιπξηθή 

ηδκ ηαηδβμνία πμο πενζθαιαάκεζ ηείιεκα ιε ηα πνμδβμφιεκα επζημζκςκζαηά 

παναηηδνζζηζηά, υπςξ π.π. ημ πμίδια «Θάθαζζα ημο πνςζμφ» (Tα πνηήκαηα A’, 1915, 56) 

ημο K. Π. Kααάθδ. 

4. ιμκμθμβζηή ζφκεεζδ- απνμζδζυνζζημξ μιζθδηήξ- αθθμημπζηή εέζδ. Οκμιάγμοιε 

απαγγειηηθή ηδκ ηαηδβμνία πμο πενζθαιαάκεζ ηείιεκα ιε ηα πνμδβμφιεκα επζημζκςκζαηά 

                                                 
197

. Σμ skaz είκαζ θμβμηεπκζηυ είδμξ, ηα ηείιεκα ημο μπμίμο πανζζημφκ, ηαηά ηακυκα, ιία πνμθμνζηή 

δζήβδζδ. οπκά ημ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ είκαζ πνμζδζμνζζιέκμ ηαζ ακήηεζ ζηα παιδθυηενα ημζκςκζηά 

ζηνχιαηα. Ρχζμζ εηπνυζςπμζ ημο είδμοξ είκαζ μζ Leskov, Remizov ηαζ Zamyatin. Kαηά ημκ Bakhtin (αθ.: 

Zεηήκαηα ηεο πνηεηηθήο ηνπ Nηνζηνγηέθζθη, ιεη. Aθελάκδνα Iςακκίδμο, επζι. B. Xαηγδααζζθείμο, εζζ. Α. 

Σγζυααξ, Aεήκα, Πυθζξ, 2000 (α‟ νςζ. έηδ. 1929, α‟ νςζ. έηδ. 1963), 307), δ ζδζμηοπία ημο skaz, ζηζξ 

πενζζζυηενεξ ηςκ πενζπηχζεςκ, δεκ είκαζ μ «πνμζακαημθζζιυξ πνμξ ιζα πνμθμνζηή ιμνθή αθήβδζδξ» υζμ 

μ «πνμζακαημθζζιυξ πνμξ ηδκ λέκδ μιζθία». 
198

. Σμ εκδζαθένμκ ιαξ επζηεκηνχκεηαζ ζε πμζδηζηά ηείιεκα, ςζηυζμ, ημ ηαλζκμιζηυ ζφζηδια πενζθαιαάκεζ 

ηαζ ηδκ πεγμβναθία. ε μνζζιέκεξ ιάθζζηα πενζπηχζεζξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B10) πνδζζιμπμζμφιε 

παναδείβιαηα υπζ ιυκμ πμζδηζηχκ, αθθά ηαζ πεγμβναθζηχκ ηεζιέκςκ. 
199

. Γ. Ρίηζμξ, Tέηαξηε δηάζηαζε, Aεήκα, Kέδνμξ, 1985 (α‟ έηδ. 1978), 295- 315. ημ ελήξ, μζ ακαθμνέξ ζε 

εηδυζεζξ ηςκ πμζδιάηςκ ημο Pίηζμο εα εκηάζζμκηαζ ζημ ηονίςξ ηείιεκμ, ιε ηδκ έκδεζλδ ηυιμο ηαζ ζεθίδςκ. 
200

. X. Λ. Mπυνπεξ, H ηζηνξία ηεο λχρηαο θαη άιια πνηήκαηα, ιεη. Α. Kαθμηφνδξ, Aεήκα, Όρζθμκ, 1988, 52. 
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παναηηδνζζηζηά, υπςξ π.π. ημ πμίδια «O Iμοθζακυξ ηαζ μζ Aκηζμπείξ» ημο K.Π. Kααάθδ 

(Tα πνηήκαηα B’, 1926, 61). 

5. δζαθμβζηή ζφκεεζδ- πνμζδζμνζζιέκμζ μιζθδηέξ- ελςημπζηή εέζδ. Οκμιάγμοιε 

δξακαηηθή ηδκ ηαηδβμνία πμο πενζθαιαάκεζ ηείιεκα ιε ηα πνμδβμφιεκα επζημζκςκζαηά 

παναηηδνζζηζηά, υπςξ π.π. ημ πμίδια «Θεαηήξ δοζανεζηδιέκμξ» ημο K.Π. Kααάθδ 

(Kξπκκέλα πνηήκαηα, [1893], 45). 

6. δζαθμβζηή ζφκεεζδ- απνμζδζυνζζημζ μιζθδηέξ- ελςημπζηή εέζδ. Οκμιάγμοιε δηαινγηθή 

ηδκ ηαηδβμνία πμο πενζθαιαάκεζ ηείιεκα ιε ηα πνμδβμφιεκα επζημζκςκζαηά 

παναηηδνζζηζηά, υπςξ π.π. ημ πμίδια «Πενζιέκμκηαξ ημοξ ααναάνμοξ» ημο K.Π. Kααάθδ 

(Tα πνηήκαηα A’, 1904, 110- 111). 

7. δζαθμβζηή ζφκεεζδ- πνμζδζμνζζιέκμζ μιζθδηέξ- αθθμημπζηή εέζδ. Οκμιάγμοιε 

“ππεξ”δξακαηηθή ηδκ ηαηδβμνία πμο πενζθαιαάκεζ ηείιεκα ιε ηα πνμδβμφιεκα 

επζημζκςκζαηά παναηηδνζζηζηά, υπςξ π.π. ημ εεαηνζηυ ένβμ O Πξίγθηπαο Tζεξκπίλν ημο 

Ludwig Tieck. 

8. δζαθμβζηή ζφκεεζδ- απνμζδζυνζζημζ μιζθδηέξ- αθθμημπζηή εέζδ
201

. 

 ημ ζφζηδια ηαηδβμνζχκ πμο πνμηείκμοιε ηα βναιιαημθμβζηχξ ηαημπονςιέκα 

βέκδ (θονζηυ
202

, αθδβδιαηζηυ, δναιαηζηυ) αλζμπμζμφκηαζ, αθθά επακαπνμζδζμνίγμκηαζ. O 

επακαπνμζδζμνζζιυξ ημοξ ζε επζημζκςκζαηή αάζδ δεκ επζθένεζ αλζμζδιείςηεξ ιεηααμθέξ 

ζημ δναιαηζηυ ηαζ ζημ θονζηυ βέκμξ. Aκηίεεηα, ημ αθδβδιαηζηυ βέκμξ (: ζημ ζφζηδιά ιαξ 

ιε ημ υκμια απαγγειηηθή θαηεγνξία) πενζμνίγεηαζ, ηαεχξ ηα ηείιεκα (ιμκμθμβζηά ζηδ 

ζφκεεζδ) ζηα μπμία οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ είκαζ έκαξ πνμζδζμνζζιέκμξ παναηηήναξ, 

ελςημπζηήξ βκςζηζηήξ ζφζηαζδξ (ηα “πνςημπνυζςπα” αθδβδιαηζηά ηείιεκα) 

ηαλζκμιμφκηαζ ζηδκ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία. 

 

B3. Tα επίπεδα άξζξωζεο ηεο εθθνξάο θαη ε αληίζεζε πξνζδηνξηζκέλν- 

απξνζδηόξηζην ππνθείκελν εθθνξάο. 

                                                 
201

. Αεκ έπμοιε εκημπίζεζ ηείιεκα ή είδδ πμο κα πανμοζζάγμοκ ημκ ζοκδοαζιυ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

παναηηδνζζηζηχκ. Έηζζ, δ ηαηδβμνία ιέκεζ ηεκή. 
202

. Βδχ πνέπεζ κα οπεκεοιίζμοιε υηζ ζφιθςκα ιε ηδκ πθαηςκζηή ηαζ ηδκ ανζζημηεθζηή εεςνία (απυ ηδκ 

ηνμπμθμβζηή ζημπζά) δ δηήγεζε (ιεζηηή ή αιζβήξ) μνίγεηαζ ιε αάζδ ημ υηζ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ ημο 

θυβμο είκαζ μ πμζδηήξ, εκχ ημ δξάκα ιε αάζδ ημ υηζ μ θυβμξ έπεζ εηπςνδεεί απυ ημκ πμζδηή ζε παναηηήνεξ. 

ιςξ, δ ανζζημηεθζηή εεςνία δεκ μνίγεζ ηα βέκδ απμηθεζζηζηά απυ ηδ ζημπζά ιίαξ επζημζκςκζαηήξ 

εεχνδζδξ. Πνμτπμηίεεηαζ δ έκκμζα ηδξ κίκεζεο πξάμεσο, δ μπμία ηαζ ζοκζζηά ημ εειέθζμ ηδξ θμβμηεπκζηήξ 

οπυζηαζδξ αοηχκ ηςκ βεκχκ. Αεκ πνυηεζηαζ δδθαδή βζα έκα πχξ ηεο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ, αθθά βζα έκα πχξ 

ζην πιαίζην ηεο κίκεζεο. Ώοηή δ πνμτπυεεζδ παναηάιπηεηαζ ζημ ηνζαδζηυ ζφζηδια βεκχκ (δναιαηζηυ, 

αθδβδιαηζηυ, θονζηυ), ηαεχξ ημ θονζηυ βέκμξ ιυκμ ηαηαπνδζηζηχξ είκαζ δοκαηυ κα εεςνδεεί ιίιδζδ 

πνάλδξ. Ο Genette (Eηζαγσγή ζην αξρηθείκελν, υ.π., 45- 51) ακαθένεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο αααά Batteux, μ 

μπμίμξ πενζέβναρε ηδ θονζηή πμίδζδ ςξ κίκεζε αζζεδιάηςκ, ιε ηδ ιεζμθάαδζδ δφμ ζηνεαθχζεςκ. Πέναζε 

απυ ηδκ «απθή δοκαηυηδηα πθαζιαηζηήξ έηθναζδξ ζηδκ μοζζαζηζηή πθαζιαηζηυηδηα ηςκ εηθναζεέκηςκ 

αζζεδιάηςκ» (υ.π., 47) ηαζ απυ ημκ «μνευδμλμ υνμ κίκεζηο πξάμεσλ ζε έκακ υνμ εονφηενμ: ιίιδζδ απθχξ, 

πςνίξ ηακέκα ζοκμδεοηζηυ» (υ.π., 47- 48). 
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 ηδκ πανμφζα εκυηδηα ελεηάγεηαζ δ πανάιεηνμξ ημο πμζμφ ηςκ οπμηεζιέκςκ ηδξ 

εηθμνάξ, ζηδ αάζδ ηδξ ακηίεεζδξ πνμζδζμνζζιέκμξ/ απνμζδζυνζζημξ μιζθδηήξ. ηδ 

δεοηενμαάειζα άνενςζδ ηδξ εηθμνάξ, δ ηαοηυηδηα ημο εβχ, ημ μπμίμ ηίεεηαζ ςξ 

οπμηεζιέκμ ηδξ εηθμνάξ, απμηεθεί γδημφιεκμ, ζδίςξ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, υπςξ αοηή 

ημο θονζημφ πμζήιαημξ. Tμ γδημφιεκμ πνμηφπηεζ απυ υ,ηζ μ Jean Cohen απμηαθεί «εηηυξ 

ζοιθναγμιέκςκ ηαεεζηχξ ημο βναπημφ θυβμο» (le langage écrit est «hors- situation»)
203

. 

 Βλαζηίαξ αοημφ ημο ηαεεζηχημξ, μ ίδζμξ μ βναπηυξ θυβμξ πνέπεζ κα πανάζπεζ υθεξ 

ηζξ απαζημφιεκεξ πθδνμθμνίεξ, μζ μπμίεξ πνμζδζμνίγμοκ ηδκ ηαοηυηδηα ημο εβχ. ιςξ, 

υπςξ παναηδνεί μ Cohen, αοηυξ μ πνμζδζμνζζιυξ δεκ θαιαάκεζ πχνα ζημ (θονζηυ) πμίδια: 

«Mζα επζζημθή ηαηακάβηδκ θένεζ οπμβναθή, ιζα αοημαζμβναθία ημ υκμια ημο ζοββναθέα. 

ημ πνςημπνυζςπμ ιοεζζηυνδια, ημ “Eβχ” ακαιθίαμθα πνμζδζμνίγεζ ιζα πθαζιαηζηή 

φπανλδ, πμο, ςζηυζμ, δεκ είκαζ θζβυηενμ πνμζδζμνζζιέκδ ηαζ ηαημκμιαζιέκδ [ζε ζπέζδ 

ιε ηδκ επζζημθή ηαζ ηδκ αοημαζμβναθία] ζηα ηεζιεκζηά ζοιθναγυιεκα. Σζ ζζπφεζ υιςξ βζα 

ημ πμίδια; [...] ε αοηυ ημ ενχηδια ημ ίδζμ ημ πμίδια δε δίκεζ ηαιία απάκηδζδ. Δ 

ακηςκοιία [ημ “Eβχ”] ιέκεζ πςνίξ ζοιθναζηζηή ακαθμνά»
204

. 

 Με αάζδ ηδκ πνμαθδιαηζηή ζηδκ μπμία ζηδνζγυιαζηε, θαιαάκμοιε οπυρδ υπζ 

ιυκμ ηδ δζαηφπςζδ, εηεί υπμο εκδεπμιέκςξ απμηοπχκεηαζ ημ ηνίζζιμ πνχημ πνυζςπμ 

(ηνίζζιμ, ηαεχξ δ πανμοζία ημο, βζα ηδκ παναδμζζαηή ημοθάπζζημκ ακηίθδρδ, ζοκδέεηαζ 

ιε ημκ θυβμ ημο ζοββναθέα), αθθά ηονίςξ ηδκ εηθμνά. ηδ δζαδζηαζία ηδξ εηθμνάξ 

οθίζηαηαζ πάκηα ηαζ ιυκμ ημ πνχημ πνυζςπμ, ημ εβχ πμο εηθένεζ ημ θυβμ
205

. 

Πνμηεζιέκμο βζα ημκ βναπηυ θυβμ, ημ πναβιαηζηυ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, μ ζοκηάηηδξ ημο 

ηεζιέκμο, ιπμνεί κα ηαοηίγεηαζ ιε ημ ηεζιεκζηυ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, π.π. ζε ιζα 

πναβιαηζηή επζζημθή. Σέημζεξ πενζπηχζεζξ ηεζιέκςκ δεκ πνμτπμεέημοκ έκα πεπμζδιέκμ 

οπμηείιεκμ εηθμνάξ
206

 ηαζ έηζζ δεκ ειπίπημοκ ζημ ηαηδβμνζαηυ ιαξ ζφζηδια. 

 ηδκ πανμφζα ιεθέηδ εκδζαθενυιαζηε απμηθεζζηζηά βζα ηείιεκα ζηα μπμία δ 

άνενςζδ ηδξ εηθμνάξ είκαζ δεοηενμαάειζα, ιε ηδκ έκκμζα υηζ μ πναβιαηζηυξ ζοκηάηηδξ 

έπεζ εηπςνήζεζ ημκ θυβμ ζε έκακ ηεζιεκζηυ μιζθδηή, έπεζ ζοκεέζεζ ημκ ίδζμ ημκ μιζθδηή, 

                                                 
203

. J. Cohen, Structure du langage poétique, Πανίζζ, Flammarion, 1966, 148. 
204

. .π., 148. 
205

. Bθ. εζδζηά βζα ηδκ αθήβδζδ, ηδ ζοκαθή παναηήνδζδ ημο G. Genette (Figures III, Πανίζζ, Seuil, 1972, 

252): «ημ ααειυ πμο μ αθδβδηήξ ιπμνεί ακά πάζα ζηζβιή κα πανέιαεζ, αηνζαχξ ςξ αθδβδηήξ, ζηδ 

δζήβδζδ, ηάεε αθήβδζδ βίκεηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ζε πνχημ πνυζςπμ». Bθ. αηυιδ, ζηδκ ίδζα 

ηαηεφεοκζδ, ηδκ παναηήνδζδ ημο J.- M. Shaeffer (Qu’ est-ce qu’ un genre..., υ.π., 95): «ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε πνχημ ηαζ ηνίημ πνυζςπμ θαίκεηαζ κα έπεζ ηάπμζα αλία ιυκμ ζημ 

επίπεδμ ηδξ δζαηφπςζδξ, ηαεχξ, ζημ ααειυ πμο δ δζαηφπςζδ εηθένεηαζ, εηθένεηαζ ζημ πνχημ πνυζςπμ». 
206

. Yπεκεοιίγεηαζ ημ επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ ηδξ πνςημαάειζαξ άνενςζδξ ηδξ εηθμνάξ, ιε ημκ ιδ- 

εηπςνδιέκμ θυβμ, μ μπμίμξ είκαζ πνμζανηδιέκμξ ζημκ “ζοκηάηηδ” ημο, ζφιθςκα ιε ημ ζπήια:

 πναβιαηζηυξ    ηείιεκμ   πναβιαηζηυξ 

 μιζθδηήξ       απμδέηηδξ 

 (ζοββναθέαξ)       (ακαβκχζηδξ) 
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ημκ θυβμ ημο ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ ζηζξ μπμίεξ εηθένεηαζ αοηυξ μ θυβμξ
207

. Βκδζαθενυιαζηε, 

δδθαδή, βζα δεοηενμαάειζεξ εηθμνέξ, υπςξ εα ηζξ απμηαθμφιε βζα ζοκημιία ηαζ ηαη‟ 

ακηίεεζδ πνμξ ηζξ πνςημαάειζεξ εηθμνέξ. Yπεκεοιίγμοιε ηδ δζαβναιιαηζηή πανμοζίαζδ 

ημο επζημζκςκζαημφ ιμκηέθμο ηδξ δεοηενμαάειζαξ άνενςζδξ ηδξ εηθμνάξ, ιε ημκ 

εηπςνδιέκμ, πεπμζδιέκμ θυβμ: 

 

πναβιαηζηυξ   ηεζιεκζηυξ     δζαηοπχζδ   ηεζιεκζηυξ  πναβιαηζηυξ 

μιζθδηήξ   μιζθδηήξ            απμδέηηδξ  απμδέηηδξ 

(ζοββναθέαξ)  |____________________________|  (ακαβκχζηδξ) 

     ηείιεκμ 

 

ημ πθαίζζμ ημο πεπμζδιέκμο θυβμο, μ εηάζημηε ζοββναθέαξ δδιζμονβεί ηυζμ ημ 

οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ υζμ ηαζ ηδκ πενίζηαζδ ηδξ εηθμνάξ
208

. 

 Ώκάθμβα ιε ημ πμζυκ ημο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ ζημ μπμίμ εηπςνείηαζ μ θυβμξ, 

δζαηνίκμοιε δφμ ηφπμοξ δεοηενμαάειζαξ άνενςζδξ: i) εηθμνέξ ημ οπμηείιεκμ ηςκ μπμίςκ 

είκαζ απνμζδζυνζζημ· ii) εηθμνέξ ημ οπμηείιεκμ ηςκ μπμίςκ είκαζ πνμζδζμνζζιέκμ. Ο 

Emile Benveniste παναηδνεί υηζ μζ ακηςκοιίεξ «εβχ/ εζφ» ακήημοκ ζημ ζφζηδια ηςκ 

ηεκχκ ζδιείςκ ηδξ βθχζζαξ, ζδιείςκ, δδθαδή, ιδ ακαθμνζηχκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ βζα αοηυ πάκηα δζαεέζζιςκ βζα μπμζμκδήπμηε πνήζηδ. Τπμζηδνίγεζ 

υηζ δ ακαθμνά ημο εβχ ηαζ ημο εζφ, είκαζ ιυκμ ιζα πναβιαηζηυηδηα ημο θυβμο (ημο 

πνμζςπζημφ θυβμο/ discours) ηαζ πνμζδζμνίγεηαζ απμηθεζζηζηά απυ ημοξ υνμοξ ηδξ 

εηθμνάξ
209

. ημ επίπεδμ, ηχνα, ηδξ δεοηενμαάειζαξ άνενςζδξ ηδξ εηθμνάξ παναηδνμφιε 

                                                 
207

. Υνδζζιμπμζμφιε ημκ υνμ νκηιεηήο πςνίξ κα ηάκμοιε δζάηνζζδ ακάιεζα ζε οπμηείιεκα εηθμνάξ πμο 

ζηέθμκηαζ, βνάθμοκ ή ιζθμφκ. 
208

. Ώπυ ηδ ζημπζά ηδξ θαζκμιεκμθμβζημφ ηφπμο εειεθίςζδξ ημο πεπμζδιέκμο θυβμο μ F. Martinez Bonati 

(Fictive Discourse and the Structures of Literature. A Phenomenological Approach, ιεη. Ph. W. Silver, 

Ithaca- Λμκδίκμ, Cornell University Press, 1981, 85-86) παναηδνεί: «Tμ ιεεμδμθμβζηυ αλίςια ηδξ Nέαξ 

Kνζηζηήξ, υηζ μ ζοββναθέαξ δεκ είκαζ ηιήια ημο ένβμο ημο μφηε ημ ένβμ ηιήια ημο ζοββναθέα ημο [...] 

εκζζπφεηαζ απυ ημ υηζ μ ζοββναθέαξ δεκ είκαζ ηιήια ηδξ επζημζκςκζαηήξ πενίζηαζδξ ηςκ επζημζκςκμφιεκςκ 

θακηαζηζηχκ πνμηάζεςκ πμο ζοκζζημφκ ημ ένβμ [...]. O ζοββναθέαξ αθδβδιαηζηήξ θμβμηεπκίαξ δεκ είκαζ μ 

αθδβδηήξ ημο ένβμο ημο· μφηε δ θονζηή πμίδζδ απμηεθείηαζ απυ πνμηάζεζξ, ηζξ μπμίεξ θέεζ μ πμζδηήξ. O ίδζμξ 

μ πμζδηήξ, ςξ πμζδηήξ, δεκ ιζθά. Δ ιοεμπθαζία δεκ είκαζ ιυκμ δδιζμονβία ημο πθαζιαηζημφ ηυζιμο, ημο 

αθδβδηή, ημο απμδέηηδ, αθθά υθςκ αοηχκ ζοκ ημο υθμο ηδξ δζαηφπςζδξ». 
209

. Πζμ ζοβηεηνζιέκα μ É. Benveniste (Problèmes de linguistique générale, ηυι. A‟, Πανίζζ, Gallimard, 

1966, 252, 254) βνάθεζ: «H δζαηφπςζδ πμο πενζέπεζ ημ εγψ ακήηεζ ζημ επίπεδμ ηδξ βθχζζαξ πμο μ Charles 

Morris απμηαθεί πναβιαημθμβζηυ ηαζ πμο πενζθαιαάκεζ, ιαγί ιε ηα ζδιεία, εηείκμοξ πμο ηα πνδζζιμπμζμφκ 

[...]. Πμζα είκαζ θμζπυκ δ πναβιαηζηυηδηα ζηδκ μπμία ακαθένεηαζ ημ εγψ ή ημ εζχ; Aπμηθεζζηζηά ιζα 

πναβιαηζηυηδηα ημο θυβμο [réalité de discours] ηάηζ ζδζαίηενα λεπςνζζηυ. Tμ εγψ δεκ ιπμνεί κα 

πνμζδζμνζζηεί πανά ιυκμ οπυ υνμοξ μιζθίαξ [...]. Σμ εγψ δδθχκεζ «ημ πνυζςπμ πμο εηθένεζ ημ πανυκ ηιήια 

θυβμο πμο πενζέπεζ ημ εγψ». H ιμνθή εγψ δεκ έπεζ βθςζζζηή οπυζηαζδ πανά ιυκμ ζημ βθςζζζηυ εκένβδια 

πμο ημ εηθένεζ [...]. Δ βθχζζα έπεζ δδιζμονβήζεζ έκα ζφκμθμ ηεκχκ ζδιείςκ, ιδ ακαθμνζηχκ ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, πάκηα δζαεέζζιςκ, πμο “βειίγμοκ” ηάεε θμνά πμο έκαξ μιζθδηήξ ηα μζηεζμπμζείηαζ ζε 

ηάεε ηιήια ημο θυβμο ημο. ηενδιέκα οθζηήξ ακαθμνάξ, δεκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ θακεαζιέκα· ιδ 

αεααζχκμκηαξ ηίπμηε, δεκ οπυηεζκηαζ ζημκ έθεβπμ αθδεείαξ ηαζ δζαθεφβμοκ ηάεε δζάρεοζδξ». 
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ηα ελήξ. Σμ εβχ ηςκ απνμζδζυνζζηςκ οπμηεζιέκςκ ηδξ εηθμνάξ δεκ έπεζ μνζζιέκδ 

ακαθμνά, εκχ δ ακαθμνά ημο εβχ ηςκ πνμζδζμνζζιέκςκ οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ δδθχκεηαζ 

πενζηεζιεκζηά ή ηεζιεκζηά. Aπυ ηδκ άπμρδ ημο πμζμφ ηδξ εηθμνάξ, δ ιμκμδναιαηζηή, δ 

“οπεν”ιμκμδναιαηζηή, δ “οπεν”δναιαηζηή ηαζ δ δναιαηζηή ηαηδβμνία είκαζ ηαηδβμνίεξ 

ζηζξ μπμίεξ πνμζδζμνίγεηαζ δ ακαθμνά ημο εβχ πμο εηθένεζ ημ θυβμ, εκχ δ απαββεθηζηή, δ 

θονζηή ηαζ δ δζαθμβζηή είκαζ ηαηδβμνίεξ ζηζξ μπμίεξ δεκ πνμζδζμνίγεηαζ δ ακαθμνά ημο 

εβχ πμο εηθένεζ ημ θυβμ. 

 Θα δχζμοιε ζηδ ζοκέπεζα έκα πανάδεζβια απυ επηά απυ ηζξ ηαηδβμνίεξ
210

 (ιε 

πνμζδζμνζζιέκμ ηαζ απνμζδζυνζζημ πμζυκ οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ) ηαζ εα ζπμθζάζμοιε ηδκ 

πανάιεηνμ ημο πμζμφ ηςκ οπμηεζιέκςκ ηδξ εηθμνάξ. Πνυηεζηαζ βζα ηα πμζήιαηα ημο K. Π. 

Kααάθδ «Πενζιέκμκηαξ ημοξ ααναάνμοξ» (δζαθμβζηή ηαηδβμνία, Tα πνηήκαηα A’, 1904, 

110-111), «Zςβναθζζιέκα» (θονζηή ηαηδβμνία, Tα πνηήκαηα A’, 1915, 55), «H αννχζηζα 

ημο Kθείημο» (απαββεθηζηή ηαηδβμνία, Tα πνηήκαηα B’, 1926, 55), «Tεπκμονβυξ 

ηναηήνςκ» (ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία, Tα πνηήκαηα B’, 1921, 36), «Θεαηήξ 

δοζανεζηδιέκμξ» (δναιαηζηή ηαηδβμνία, Kξπκκέλα πνηήκαηα, [1893], 45), ημ πμίδια Πνχ 

πάεη, πνχ κε πάεη απηφ ην πνίεκα
211

 ημο η. Bααμφνδ (“οπεν”δναιαηζηή ηαηδβμνία), ηαεχξ 

ηαζ ημ πμίδια ημο T. Αεκέβνδ «Mζθάεζ μ αβνζυπμζνμξ»
212

, (“οπεν”ιμκμδναιαηζηή 

ηαηδβμνία). 

 Πάκηςξ, είκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ βζα ηα πμζήιαηα ηςκ μπμίςκ ηα οπμηείιεκα ηδξ 

εηθμνάξ έπμοκ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ δεκ πνεζάγεηαζ κα ηεηιδνζςεεί δ εηπχνδζδ θυβμο, 

αθθά απθχξ κα οπμδεζπεεί, εκχ βζα ηα πμζήιαηα ιε απνμζδζυνζζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ 

πνέπεζ κα ηεηιδνζςεεί ηαεεαοηυ ημ απνμζδζυνζζημ ημο πμζμφ ηςκ οπμηεζιέκςκ ηδξ 

εηθμνάξ (κα ηεηιδνζςεεί, δδθαδή, μ δεοηενμαάειζμξ παναηηήναξ ηδξ εηθμνάξ). 

 ημ πμίδια «Tεπκμονβυξ ηναηήνςκ» (Tα πνηήκαηα B’, 1921, 36), πμίδια πμο 

ακήηεζ ζηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία, δ εηπχνδζδ θυβμο θαιαάκεζ πχνα ηεζιεκζηά, πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δζα ιέζμο ηδξ απυδμζδξ ζημκ μιζθδηή ζημζπείςκ πνμζδζμνζζηζηχκ ηδξ 

ηαοηυηδηάξ ημο. O μιζθδηήξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημ επάββεθιά ημο («Tεπκμονβυξ 

ηναηήνςκ» ηαζ «Eζξ ημκ ηναηήνα αοηυκ απυ αβκυκ αζήιζ-/ πμο βζα ημο Hναηθείδδ έβζκε 

ηδκ μζηία,»), ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ ακαθμνά ζε μνζζιέκμ πνυκμ («χξ δέηα πέκηε πνυκζα 

πέναζακ απ‟ ηδκ ιένα/ πμο έπεζε, ζηναηζχηδξ, ζηδξ Mαβκδζίαξ ηδκ ήηηακ»). 

 ημ πμίδια ηδξ δναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ «Θεαηήξ δοζανεζηδιέκμξ» (Kξπκκέλα 

πνηήκαηα, [1893], 45), μ θυβμξ εηπςνείηαζ ηεζιεκζηά ηαζ μζ ζοκμιζθδηέξ πνμζδζμνίγμκηαζ 

                                                 
210

. Αεκ πενζθαιαάκεηαζ πανάδεζβια απυ ηδκ υβδμδ ηαηδβμνία. 
211

. η. ΐααμφνδξ, Πνχ πάεη, πνχ κε πάεη απηφ ην πνίεκα, Aεήκα, Eνιήξ, 1985. 
212

. T. Αεκέβνδξ, Πνίεζε 15 (Άκμζλδ- Kαθμηαίνζ 2000), 4-5. 
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επίζδξ ηεζιεκζηά. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, μζ ζοκμιζθδηέξ είκαζ πνμζδζμνζζιέκμζ ηαηά ημ 

υηζ δ πενίζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ έπεζ μνζζιέκδ πνμκμημπζηή ακαθμνά. Γκςνίγμοιε 

απυ ηα θυβζα ημοξ πμφ ηαζ πυηε δζαδναιαηίγεηαζ δ ζηδκή. 

 ημ πμίδια ηδξ “οπέν”δναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ Πνχ πάεη, πνχ κε πάεη απηφ ην 

πνίεκα ζοκμιζθμφκ ημ πμίδια ηαζ μ “πμζδηήξ” ημο. O πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ζοκμιζθδηχκ 

θαιαάκεζ πχνα ηεζιεκζηά. O πμζδηήξ, ζημ πνχημ ιένμξ ημο ένβμο, πυηε απεοεοκυιεκμξ εζξ 

εαοηυκ πυηε ζημ εκ ηδ βεκέζεζ πμίδια, ζοιποηκχκεζ ηδκ πμζδηζηή δμηζιαζία ηαζ ηα 

αδζέλμδά ηδξ: «Tεθιαηςιέκμ/ βζα θίβμ ζαζηζζιέκμ ηχν‟ αηζκδηείξ/ ζε θάηημοξ αααεείξ 

αιήπακμ. / Aφνζμ μ θνεκήνδξ ήθζμξ εα ζε ανάζεζ/ εα ζ‟ ελαηιίζεζ ανβά ζαδζζηζηά/ ηαζ ζα 

ιζα πνέγα αθάηζ, εα παεείξ.// Αε εα ζςεείξ. Πμηέ δε εα βναθηείξ»
213

. 

 Tμ πμίδια, ζημ δεφηενμ ιένμξ, οπεναζπίγεηαζ ημκ εαοηυ ημο, οπανηηυ πνζκ απυ 

ηδκ ακααμθή βναθήξ ημο απυ ημκ πμζδηή (: «Tχνα πμο πάκμιαζ δζαθφμιαζ/ πμο θεφβς- 

πάς- ακηίμ./ ηακ ηάπμζμξ άθθμξ εα ιε βνάρεζ/ ηζ ακ αέααζα ιε βνάρεζ/ ιμκάπα ηυηε πάθζ 

απανδβυνδημξ/ ηυηε εα ηαηαθάαεζξ ηζ έπεζξ πάζεζ»
214

), έκακηζ ημο ίδζμο ημο πμζδηή ηαζ ηδξ 

ηνζηζηήξ: «Mμο θέηε- απμθμβήζμο απμθμβήζμο, ηφνζμζ ζοκήβμνμζ./ Aθθ‟ ακ ιζθήζς βζα 

κα δζηζμθμβδεχ/ ηα ίδζα ιμο ηα θυβζα εα ιε ηαηαδζηάζμοκ/ ηζ μζ δζηαζηέξ/ εα πμφκε πάθζ 

υπςξ ζοκήεςξ/ υηζ ήιμοκ εκα πμίδια επδνιέκμ»
215

. 

 Tέθμξ, ςξ πανάδεζβια πμζήιαημξ πμο ακήηεζ ζηδκ “οπεν”ιμκμδναιαηζηή 

ηαηδβμνία, αημθμοεεί ημ πμίδια ημο T. Αεκέβνδ «Mζθάεζ μ αβνζυπμζνμξ»
216

: «Eίιαζ 

θμζπυκ/ ,ηζ θμαάζαζ/ Aθθά ζε ηάπμζακ έλανζδ ημο εοιμεζδμφξ/ εέθεζξ κα ημ πμθειήζεζξ/ 

ζε ηίιζμκ αβχκα/ ι‟ υθμ ημ νίζημ/ δδθαδή ηαζ κα ημ ηαηααάθεζξ.// Mε ημο Θεμφ ημ 

εέθδια/ ι‟ έηακεξ πμίδια/ αξ ακμίλμοιε ιία ηαζκμφνβζα ζεθίδα/ ζηζξ ζπέζεζξ ιαξ ηζξ 

ηαναβιέκεξ/ ηζ αξ ζηαιαηήζεζ μ ιφεμξ αοηυξ/ πμο δζαζςκίγεζ ημ εάκαημ». Δ εηπχνδζδ ημο 

θυβμο θαιαάκεζ πχνα ιε έκακ ζοκδοαζιυ ηεζιέκμο ηαζ πενζηεζιέκμο. ημκ ηίηθμ μνίγεηαζ 

δ ακαθμνά ημο δεοηενμαάειζμο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ· μιζθδηήξ είκαζ μ αβνζυπμζνμξ. 

Κεζιεκζηά ημ ίδζμ ημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ αοημζοζηήκεηαζ ςξ πεπμζδιέκμ («Με ημο Θεμφ 

ημ εέθδια/ ι‟ έηακεξ πμίδια»). Eίκαζ, θμζπυκ, ηαοηυπνμκα αβνζυπμζνμξ (υ,ηζ δδθαδή 

οπμηίεεηαζ υηζ θμαάηαζ μ απμδέηηδξ ημο θυβμο, μ μπμίμξ ηαοημπνυκςξ είκαζ ηαζ μ πμζδηήξ 

ημο μιζθδηή) ηαζ πμίδια. 

 ημ «Πενζιέκμκηαξ ημοξ ααναάνμοξ» (Tα πνηήκαηα A’, 1904, 110-111),  πμίδια 

πμο ακήηεζ ζηδ δζαθμβζηή ηαηδβμνία, μ θυβμξ είκαζ εηπςνδιέκμξ. Δ εηπχνδζδ ημο θυβμο 

                                                 
213

. η. ΐααμφνδξ, Πνχ πάεη, πνχ κε πάεη απηφ ην πνίεκα, υ.π., 32. O πμζδηήξ πνμζδζμνίγεηαζ ςξ μ πμζδηήξ 

ημο ζοβηεηνζιέκμο πμζήιαημξ ημ μπμίμ ζοκμιζθεί ιαγί ημο.  
214

. .π., 53- 54. 
215

. .π., 56. 
216

. Σ. Αεκέβνδξ, Πνίεζε 15, υ.π., 4-5. 
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πνμηφπηεζ απυ ημ απνμζδζυνζζημ πμζυκ ηςκ οπμηεζιέκςκ ηδξ εηθμνάξ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηδ δζαθμβζηή ζφκεεζδ ημο ηεζιέκμο. Βπζπθέμκ ημ πμίδια πανμοζζάγεηαζ ςξ εηθςκδιέκμξ 

θυβμξ (ςξ μιζθία). Οζ ζοκμιζθδηέξ, υπςξ ακαθέναιε, είκαζ απνμζδζυνζζημζ ςξ πνμξ ημ 

πμζυκ ημοξ, ημ ίδζμ δε ζζπφεζ ηαζ βζα ημοξ ααναάνμοξ, ημοξ οβηθδηζημφξ, ημκ ηυπμ ηαζ ημκ 

πνυκμ
217

. Ώηυιδ ηαζ μ ίδζμξ μ δζάθμβμξ ειθακίγεηαζ ιυκμ ςξ ιία επζθμβή ζφκεεζδξ
218

, 

πανά ςξ ιία ακαιέηνδζδ ζοκμιζθδηχκ πάκς ζε έκα ακηζηείιεκμ θυβμο. Δ ιδ δέζιεοζδ, 

ελάθθμο, ηδξ επζημζκςκζαηήξ πενίζηαζδξ ζε ιζακ μνζζηζηή ακαθμνά απμηεθεί πνμτπυεεζδ 

ηδξ ζοιαμθζηήξ θεζημονβζηυηδηαξ ημο ηεζιέκμο
219

. 

 Βηπςνδιέκμξ ζε απνμζδζυνζζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ είκαζ μ θυβμξ ηαζ ζημ πμίδια 

«Zςβναθζζιέκα» (Tα πνηήκαηα A’, 1915, 55), πμο ακήηεζ ζηδ θονζηή ηαηδβμνία. Σμ 

ηείιεκμ (βναπηυξ θυβμξ) ειθακίγεηαζ ςξ (εζςηενζηή) θςκή εκυξ πμζδηή· ςξ θςκή εκυξ 

                                                 
217

. Βζδζηά βζα ημκ ζοκμιζθδηή μ μπμίμξ εέηεζ ηα ενςηήιαηα, μ M. McKinsey («Aκαγδηχκηαξ ημοξ 

ααναάνμοξ. O Kααάθδξ ηαζ δ ιεηαπμζηζαηή ηνζηζηή»: H πνίεζε ηνπ θξάκαηνο. Mνληεξληζκφο θαη 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζην έξγν ηνπ Kαβάθε, επζι. M. Πζενήξ, Hνάηθεζμ, Πακεπζζηδιζαηέξ Eηδυζεζξ Kνήηδξ, 

2000, 37- 45) παναηδνεί: «Tα παναηηδνζζηζηά ημο είκαζ αζαθή, ζακ κα ιαξ βονκάεζ ηδκ πθάηδ, ζακ κ‟ 

αημφιε ιυκμ ηδ θςκή ημο» (υ.π., 42). Γεκζηυηενα, μ McKinsey αθέπεζ ζημ πμίδια έκακ «ακχκοιμ ηαζ χξ 

έκακ ααειυ άπνμκμ ηυζιμ» (υ.π., 38). Bθ. ηαζ ηδκ παναηήνδζδ ημο K. Θ. Αδιανά («“Πενζιέκμκηαξ ημοξ 

Bαναάνμοξ”: Αμηίιζμ ζηνςιαημβναθίαξ» [= 1970;]: Σχκκηθηα, ηυι. Γ‟: Πεξί Kαβάθε, θζθ. επζι. Γ. Π. 

αααίδδξ, Aεήκα, Γκχζδ, 1992, 140- 145) βζα ηδκ «αμνζζηία ημο ηεζιέκμο, ακαθμνζηά ιε ηδκ βεςβναθζηή 

ημπμεέηδζδ ηδξ ζηδκήξ» (υ.π., 140) ηαζ ηδξ Paola M. Minucci (Η ιπξηθή αθήγεζε ζηνλ Kαβάθε, ιεη. B. 

Hθζυπμοθμξ, Aεήκα, Όρζθμκ, 1987) υηζ ζημ πμίδια μιζθμφκ «ιδ πνμζδζμνζζιέκ[α] αηνζαέζηενα πνυζςπ[α] 

ζε ιζα θακηαζηζηή πυθδ πμο [...] ανπίγεζ αιοδνά κα ζηζαβναθείηαζ ζακ ιζα πυθδ ηδξ πενζυδμο ηδξ νςιασηήξ 

ή αογακηζκήξ παναηιήξ» (υ.π., 37). 
218

. O X. Mδθζχκδξ («K.Π. Kααάθδ: “Πενζιέκμκηαξ ημοξ ααναάνμοξ”»: Πξαθηηθά Tξίηνπ Σπκπνζίνπ 

Πνίεζεο. Aθηέξσκα ζηνλ K.Π. Kαβάθε, Aεήκα, Γκχζδ 1984, 197- 204) εεςνεί ημκ δζάθμβμ ζοιααηζηυ, 

ηαεχξ, ηαηά ηδκ άπμρή ημο, πνυηεζηαζ βζα «ιζα ζεζνά ενςηαπμηνίζεζξ πμο πνμςεμφκ ηδκ αθήβδζδ» (υ.π., 

198) ηαζ «μ αθδβδιαηζηυξ πνυκμξ [...] ηαθφπηεζ πενίπμο ηδ δζάνηεζα ιζαξ μθυηθδνδξ ιέναξ» (υ.π., 199). 

Καηά ηδκ άπμρή ιαξ, μζ ενςηαπμηνίζεζξ έπμοκ ηονίςξ πενζβναθζηή θεζημονβία. 
219

. O ανεβζάκκδξ («Tμ δνάια ζηδκ πμίδζδ ημο Kααάθδ»: Σρφιηα ζηνλ Kαβάθε, πνμθ. Γ. εθένδξ, εζζ.- 

θνμκη. Z. Λμνεκηγάημξ, Aεήκα, Ίηανμξ, 1994 (α‟ έηδ. 1964), 51- 79) παναηδνεί υηζ «πμοεεκά υιςξ μ 

πμζδηήξ δεκ ακαθένεζ ημ ζζημνζηυ αοηυ υκμια [ημο Θειζζημηθή ζηδκ «αηναπεία»]· ίζςξ βζαηί γδημφζε κα 

δχζεζ ζημ πμίδιά ημο έκα πζμ βεκζηυ ηαζ ζοιαμθζηυ παναηηήνα, υπςξ ημ γδημφζε δ ηεπκμηνμπία ημο ηδξ 

επμπήξ εηείκδξ («Πενζιέκμκηαξ ημοξ ααναάνμοξ», «Iεάηδ» ηηθ.», (υ.π., 69) ηαζ μ Keeley (H θαβαθηθή 

Aιεμάλδξεηα. Eμέιημε ελφο κχζνπ, ιεη. Σγέκδ Mαζημνάηδ, Aεήκα, Ίηανμξ, 1979 (α‟ αββθ. έηδ. 1976) βνάθεζ 

υηζ «ηαεχξ μ δζάθμβμξ πνμπςνεί, θαίκεηαζ πενζζζυηενμ πςξ μ πμζδηήξ δεκ έπεζ ηαηά κμο ιζα ζοβηεηνζιέκδ 

πυθδ ή έκα ζοβηεηνζιέκμ ζζημνζηυ βεβμκυξ· ζημπυξ ημο είκαζ κα δχζεζ ιζα απμηάθορδ ιέζα ζημ εονφηενμ 

ζζημνζηυ πθέβια, πμο ακεαάγεζ ιειμκςιέκμοξ ηυπμοξ ηαζ βεβμκυηα ζημ επίπεδμ ηδξ ιεηαθμνάξ ή ημο ιφεμο. 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ ζζημνζηυ πθαίζζμ αθήκεηαζ ζηυπζια αυνζζημ» (υ.π., 52). Έηζζ, δ ακάβκςζδ ημο Tζίνηα 

(«Πυηε βνάθηδηε ημ “Πενζιέκμκηαξ ημοξ ααναάνμοξ”» [Eπηζεψξεζε Tέρλεο 101 (Mάζμξ1963)]: O πνιηηηθφο 

Kαβάθεο, Aεήκα, Kέδνμξ, 1984 (α‟ έηδ.), 48- 54), μ μπμίμξ επζπεζνεί κα πνμζδζμνίζεζ έκα πνμξ ηα έκα ηα 

δεδμιέκα ηδξ επζημζκςκζαηήξ πενίζηαζδξ, ακάβμκηάξ ηα ζε ζοβηεηνζιέκμ ζζημνζηυ πθαίζζμ, ηαζ 

παναηάιπηεζ έηζζ ημ απνμζδζυνζζημ πμζυκ ηςκ οπμηεζιέκςκ ηδξ εηθμνάξ, ιεηαηνέπεζ αοηυ ημ ζοιαμθζηυ 

πμίδια ζε αθθδβμνζηυ. Aκηίεεηα, δ άπμρδ ημο εθένδ («Aηυιδ θίβα βζα ημκ Aθελακδνζκυ»: Δνθηκέο, ηυι. 

A‟, Aεήκα, Ίηανμξ, 1984 (α‟ έηδ. 1944), 364- 457: «αθέπμοιε κα ζοκδέεηαζ δ ελςηενζηή πανάζηαζδ, ημ 

ζζημνζηυ επεζζυδζμ ιε ημκ εζςηενζηυ ιμκυθμβμ ημο πμζδηή», υ.π., 394 ηαζ «ιμκάπα μ ρίεονμξ ημο δζαθυβμο 

πάεζ ηζ ένπεηαζ ζακ εζςηενζηυξ ιμκυθμβμξ· μ ρίεονμξ εκυξ ακενχπμο πμο δζααάγεζ ζζημνία, ηδ ζοθθμβίγεηαζ 

ηαζ ζοιπεναίκεζ ιε ημκ εαοηυ ημο», υ.π., 395), δεκ πενζζηέθθεζ ημκ ζοιαμθζηυ δοκαιζζιυ ημο πμζήιαημξ, 

ακάβμκηάξ ημ ροπμθμβζηά ζημκ ίδζμ ημκ πμζδηή, βζαηί πανααάθθεζ ζζυηζια ηδκ επζημζκςκζαηή πενίζηαζδ ημο 

πμζήιαημξ («ηδκ ελςηενζηή πανάζηαζδ») ιε ηδκ ενιδκεοηζηή οπυεεζδ πμο δζαηοπχκεζ μ ίδζμξ («ημκ 

εζςηενζηυ ιμκυθμβμ ημο πμζδηή»). 
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απνμζδζυνζζημο, ςξ πνμξ ημ πμζυκ ημο, οπμηεζιέκμο εηθμνάξ
220

. Tμ δεοηενμαάειζμ 

οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ πανμοζζάγεηαζ ελανπήξ κα ζηέθηεηαζ ηαζ υπζ κα βνάθεζ: «Tδκ 

ενβαζία ιμο ηδκ πνμζέπς ηαζ ηδκ αβαπχ. / Mα ηδξ ζοκεέζεςξ ι‟ απμεαννφκεζ ζήιενα δ 

αναδφηδξ. / H ιένα ι‟ επδνέαζε. Δ ιμνθή ηδξ / υθμ ηαζ ζημηεζκζάγεζ. θμ θοζά ηαζ 

ανέπεζ. / Πζυηενμ επζεοιχ κα δς πανά κα πς». Δ ακηίεεζδ «κα δς- κα πς», έπεζ ςξ 

πενζεπυιεκμ ηδκ εζηαζηζηή απυθαοζδ («κα δς») ηαζ ηδκ πμίδζδ («κα πς»). O μιζθδηήξ 

θέεζ θεπημιενχξ πχξ αζζεάκεηαζ, ηζ επζεοιεί, ηζ ημκ πενζαάθθεζ ηαζ ηζ ηάκεζ. Βίκαζ 

απμεαννοιέκμξ απυ ηδ αναδφηδηα ηδξ ζφκεεζδξ, επδνεαζιέκμξ ζε έκα ααειυ απυ ηδ 

δφζεοιδ θφζδ ηαζ επζεοιεί πενζζζυηενμ κα δεζ πανά κα πεζ, δδθαδή κα ζοκεπίζεζ κα 

ζοκεέηεζ. 

 ημ «ηχνα» ημ μπμίμ μνίγεηαζ απυ ηδκ εηθμνά, ημζηάγεζ πμθθή χνα ηδκ εζηυκα 

εκυξ εθήαμο
221

: «ηδ γςβναθζάκ αοηή ηοηηάγς ηχνα / έκα ςναίμ αβυνζ πμο ζζιά ζηδ 

ανφζζ / επθάβζαζεκ, αθμφ ε‟ απέηαιε κα ηνέπεζ. / Tζ ςναίμ παζδί· ηζ εείμ ιεζδιένζ ημ έπεζ / 

πανιέκμ πζα βζα κα ημ απμημζιίζεζ.- / Kάεμιαζ ηαζ ηοηηάγς έηζζ πμθθήκ χνα. / Kαζ ιεξ 

ζηδκ ηέπκδ πάθζ, λεημονάγμιαζ απ‟ ηδκ δμφθερή ηδξ». Σμ απνμζδζυνζζημ αοηυ εβχ δεκ 

βνάθεζ. “Mζθάεζ” ζημκ εαοηυ ημο, ζηέθηεηαζ. 

 Tμ πμίδια, ζοκεπχξ, οπάνπεζ οπυ δζπθυ ηαεεζηχξ: ςξ ζηέρδ ηαζ ςξ ηείιεκμ. Σδκ 

εοεφκδ βζα ηδκ οπυζηαζδ ημο πμζήιαημξ ςξ ηεζιέκμο (ςξ βναπημφ θυβμο) δεκ ηδκ έπεζ ημ 

δεοηενμαάειζμ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ (μ απνμζδζυνζζημξ πμζδηήξ), αθθά ημ 

πνςημαάειζμ, ημ θοζζηυ οπμηείιεκμ εηθμνάξ (μ Kααάθδξ). Έηζζ, μ πεπμζδιέκμξ 

παναηηήναξ ηδξ εηθμνάξ απμννέεζ απυ ηδ δζπθή οπυζηαζδ ημο πμζήιαημξ ςξ ζηέρδξ ηαζ 

ςξ ηεζιέκμο. Ώοηυξ πμο έπεζ ηδκ εοεφκδ βζα ημ πμίδια ςξ ηείιεκμ, ηαζ αοηυξ πμο έπεζ ηδκ 

εοεφκδ βζα ημ πμίδια ςξ ζηέρδ δεκ ηαοηίγμκηαζ. 

                                                 
220

. ε αοηυ ημ ζδιείμ πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ βεκζηυηενα μ πεπμζδιέκμξ παναηηήναξ ηςκ θονζηχκ 

πμζδιάηςκ (ζημ πθαίζζμ ημο πανυκημξ ζοζηήιαημξ ηαηδβμνζχκ) πνμηφπηεζ απυ ηδ δζπθή ημοξ οπυζηαζδ ςξ 

βναπηχκ ηεζιέκςκ ηαζ ςξ θυβμο (μιζθίαξ ή ζηέρδξ). Σμ θονζηυ οπμηείιεκμ εηθμνάξ πανμοζζάγεηαζ κα 

ιζθάεζ ζε ηάπμζμκ (απμζηνμθζηυ θονζηυ πμίδια) ή κα ζηέθηεηαζ (ζημπαζηζηυ θονζηυ πμίδια). Mε αοημφξ 

ημοξ υνμοξ, αθ. ηαζ ηδκ άπμρδ ημο J. Culler («Apostrophe»: The Pursuit of Signs, Λμκδίκμ, Routledge & 

Kegan Paul, 1981, 135- 154) υηζ ημ θονζηυ πμίδια είκαζ εηείκμ ζημ μπμίμ «μ πμζδηήξ ηαεζζηά ημκ εαοηυ ημο 

πμζδηζηή πανμοζία, δζα ιέζμο ηδξ εζηυκαξ ιίαξ θςκήξ» (υ.π., 142). Χζηυζμ, δ έιθαζδ ηδκ μπμία δίκεζ ζηδκ 

απμζηνμθή, ςξ ημ ηαηελμπήκ ιέζμκ ημ μπμίμ «πανάβεζ έκα πεπμζδιέκμ ζοιααίκμκ θυβμο» (υ.π., 153), ζζπφεζ 

ιυκμ βζα ημ απμζηνμθζηυ θονζηυ πμίδια ηαζ υπζ βζα ημ ζημπαζηζηυ. 
221

. Δ ακηίεεζδ ακάιεζα ζηδκ πμζδηζηή ηέπκδ ηαζ ζηδκ εζηαζηζηή απυθαοζδ, ςζηυζμ, δεκ ακάβεηαζ 

απνυζημπηα ζηδκ ακηίεεζδ πμίδζδ- γςβναθζηή. Oζ ζηίπμζ: «ηδκ γςβναθζάκ αοηή ηοηηάγς ηχνα/ έκα ςναίμ 

αβυνζ πμο ζζιά ζηδ ανφζζ/ επθάβζαζεκ, αθμφ ε‟ απέηαιε κα ηνέπεζ./ Tζ ςναίμ παζδί· ηζ εείμ ιεζδιένζ ημ έπεζ/ 

πανιέκμ πζα βζα κα ημ απμημζιίζεζ» ζοκδοάγμοκ ημ είδμξ ηδξ έθθξαζεο ιε ημ εγθψκην πξνζψπνπ (αθ.: Γ. 

Pδβυπμοθμξ, Ut pictura, poesis. Τν «εθθξαζηηθφ» ζχζηεκα ηεο πνίεζεο θαη πνηεηηθήο ηνπ K. Kαβάθε, Aεήκα, 

ιίθδ, 1991, 19). Έηζζ, μ μιζθδηήξ «ιεξ ζηδκ ηέπκδ πάθζ, λεημονάγ[εηαζ] απ‟ ηδ δμφθερή ηδξ», ιυκμ πμο δ 

ηέπκδ αοηή, ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ λεημονάγεηαζ, έπεζ ςξ αθυνιδζδ ηδ γςβναθζηή, ζηδκ μοζία ηδξ υιςξ 

είκαζ πμζδηζηή, βζαηί μ μιζθδηήξ δεκ αθέπεζ απθχξ, αθθά αλζμπμζεί ημ εζηαζηζηυ ακηζηείιεκμ βζα ηδκ 

απεθεοεένςζδ ηδξ θακηαζίαξ ημο. ε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, αθ.: Γ. Π. αααίδδξ, «Πμζήιαηα πμζδηζηήξ ημο 

Kααάθδ» [1983]: Mηθξά θαβαθηθά, ηυι. A‟, Aεήκα, Eνιήξ, 1996 (α‟ έηδ. 1985), 283- 304· βζα ημ ζπυθζμ 

πάκς ζημ πμίδια, αθ.: 298. 
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 Σμ θοζζηυ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ, μ πμζδηήξ Kααάθδξ, έπεζ ζοκεέζεζ έκακ 

πμζδηή ηαζ ημκ θυβμ (ζηέρδ) ημο. ημ πμίδια δεκ πανμοζζάγεηαζ ημ ηζ αζζεάκεηαζ, ηζ 

επζεοιεί ηαζ ηζ ηάκεζ ημ πνςημαάειζμ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ, μ πναβιαηζηυξ πμζδηήξ. Tμ 

θοζζηυ πνυζςπμ, μ Kααάθδξ, δεκ ιπμνεί απυ ηδ ιία πθεονά κα ηάκεζ υ,ηζ ηάκεζ μ 

μιζθδηήξ («αθέπ[εζ]» «ηοηηάγ[εζ]», έπμκηαξ ζηαιαηήζεζ κα βνάθεζ) ηαζ κα ηαοηίγεηαζ ιε 

ημκ μιζθδηή ημο πμζήιαημξ, βζαηί ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ηακέκαξ δεκ εα είπε ηδκ εοεφκδ 

ημο πμζήιαημξ ςξ ηεζιέκμο
222

. 

 ημ πμίδια «H αννχζηζα ημο Kθείημο» (Tα Πνηήκαηα B‟, 1926, 55), πμο ακήηεζ 

ζηδκ απαββεθηζηή ηαηδβμνία, δ εηπχνδζδ θαιαάκεζ πχνα ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ. Tμ 

απνμζδζυνζζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ ελζζημνεί ηδκ αννχζηζα ημο Kθείημο, ηδκ ενςηζηή ημο 

απμβμήηεοζδ, ηδκ ροπζηή ηαηάζηαζδ ηςκ βμκζχκ ημο, αοηά πμο ζηέθηεηαζ, πμο ηάκεζ 

ηνοθά ηαζ πμο εοιάηαζ δ βνζά οπδνέηνζα, αλζμθμβεί αηυιδ ημκ Kθείημ ηαζ ηνίκεζ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ εκενβεζχκ ηδξ οπδνέηνζαξ. 

 Πνυηεζηαζ βζα έκακ μιζθδηή πμο δζαεέηεζ ηδκ ζηακυηδηα κα επμπηεφεζ, κα βκςνίγεζ 

ηαζ κα βεβαηψλεη βζα ηδκ ροπζηή ηαηάζηαζδ, ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηδ ικήιδ ηςκ παναηηήνςκ 

βζα ημοξ μπμίμοξ ηάκεζ θυβμ. Oφηε μ πναβιαηζηυξ ζοκηάηηδξ ημο ηεζιέκμο μφηε ηακέκα 

θοζζηυ πνυζςπμ δζαεέηεζ ηέημζεξ ακηζθδπηζηέξ ζηακυηδηεξ, δεκ είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγεζ 

αοηά πμο μ αθδβδηήξ
223

 βκςνίγεζ βζα ηδκ εζςηενζηυηδηα ηδξ βνζάξ οπδνέηνζαξ: «Mεξ ζηδκ 

δεζκήκ ακδζοπία ηδξ/ ζηνλ λνπ ηεο έξρεηαη έκα είδςθμ/ πμο θάηνεοε ιζηνή, πνζκ ιπεζ 

αοημφ, οπδνέηνζα,/ ζε ζπίηζ Xνζζηζακχκ επζθακχκ, ηαζ πνζζηζακέρεζ./ Παίξλεη θξπθά ηάηζ 

πθαημφκηζα, ηαζ ηναζί, ηαζ ιέθζ./ Tα πάεζ ζημ είδςθμ ιπνμζηά. Όζα ζπκάηαη ιέθδ/ ηδξ 

ζηεζίαξ ράθθεζ· άηνεξ, ιέζεξ. Δ ημοηή/ δελ λνηψζεη πμο ημκ ιαφνμ δαίιμκα θίβμ ημκ ιέθεζ/ 

ακ βζάκεζ ή ακ δεκ βζάκεζ έκαξ Xνζζηζακυξ». 

 Mε άθθα θυβζα, βζα ημκ αθδβδηή δ βνζά οπδνέηνζα είκαζ “δζαθακήξ” ηαζ έηζζ 

ιπμνεί κα “δζααάζεζ” ημκ εζςηενζηυ ηδξ ηυζιμ. O αθδβδηήξ δεκ είκαζ θοζζηυ πνυζςπμ, 

αθθά πεπμζδιέκμξ παναηηήναξ, πμο ζδιαίκεζ υηζ δεκ ακήηεζ ζημ πνςημαάειζμ πθαίζζμ 

επζημζκςκίαξ, αθθά ζημ δεοηενμαάειζμ. O πναβιαηζηυξ ζοκηάηηδξ ημκ δδιζμφνβδζε ηαζ 

ημο απέδςζε αοηέξ ηζξ ζδζυηδηεξ
224

. 

                                                 
222

. ε παθαζυηενα ηαζ ζφβπνμκα ηνζηζηά ηείιεκα μ μιζθδηήξ ημο πμζήιαημξ ηαοηίγεηαζ ιε ημκ Kααάθδ. Bθ. 

π.π. T. Mαθάκμξ, O πνηεηήο K.Π. Kαβάθεο. O άλζξσπνο θαη ην έξγν ηνπ, Aεήκα, Αίθνμξ, 1957, 86-87 ηαζ 

Paola M. Minucci, H ιπξηθή αθήγεζε..., υ.π., 87. 
223

. ημ ελήξ μ υνμξ αθδβδηήξ πνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά βζα ηα οπμηείιεκα εηθμνάξ ηεζιέκςκ ηδξ 

απαββεθηζηήξ ηαηδβμνίαξ.  
224

. ηα πμζήιαηα ηδξ θονζηήξ ηαηδβμνίαξ ημ απνμζδζυνζζημ πμζυκ ημο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ ζοπκά 

πνμζδζμνίγεηαζ δζα ιέζμο ηδξ ακαβςβήξ ημο ζημ πνςημαάειζμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, ημκ πμζδηή. Καζ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ απαββεθηζηήξ ηαηδβμνίαξ ημ απνμζδζυνζζημ πμζυκ ηςκ αθδβδηχκ εοκμεί ηδκ ακαβςβή ημοξ 

ζημκ ζοββναθέα. Παναδείβιαηα ηέημζαξ ακάβκςζδξ, πνμηεζιέκμο ημο πμζήιαημξ πμο ζπμθζάγμοιε εδχ, 

απακημφκ ζε παθαζυηενα ηαζ ζφβπνμκα ηνζηζηά ηείιεκα, ζηα μπμία μ αθδβδηήξ ηαοηίγεηαζ ιε ημκ Kααάθδ. 

Bθ. π.π. T. Άβναξ, «H εζνςκεία ζημκ Kααάθδ» [1930]: Kξηηηθά, ηυι. A‟: Kαβάθεο- Παιακάο, ζεζν. 
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 ε αοηυ ημ ζδιείμ είκαζ ζηυπζιδ ιία πανέηααζδ ζε έκα εεςνδηζηυ γήηδια, ημ 

μπμίμ αθμνά ηαηανπήκ ζε υ,ηζ ειείξ απμηαθμφιε απαββεθηζηή ηαηδβμνία. H Anne 

Banfield, ιεθεηχκηαξ ζοκηαηηζηέξ δμιέξ ηδξ ηνζημπνυζςπδξ αθδβδιαηζηήξ 

θμβμηεπκίαξ
225

, ηαηαθήβεζ υηζ αοηέξ μζ δμιέξ πμο απακημφκ ζημ πθαίζζμ ημο αθδβδιαηζημφ 

θυβμο, δεκ ιπμνμφκ κα “θεπεμφκ”, δεκ θέβμκηαζ απυ ηακέκακ. Έηζζ, ζηδκ ηνζημπνυζςπδ 

αθήβδζδ οπάνπμοκ ιυκμ ηα εβχ ηςκ παναηηήνςκ ηαζ υπζ έκα αθδβδιαηζηυ εβχ. Με άθθα 

θυβζα, ζηδκ ηνζημπνυζςπδ αθδβδιαηζηή θμβμηεπκία δεκ οπάνπεζ αθδβδηήξ
226

. H Kate 

Hamburger, ηδκ μπμία επζηαθείηαζ δ Anne Banfield, έπεζ οπμζηδνίλεζ υηζ ζηδκ «επζηή» 

ιοεμπθαζία δεκ οπάνπεζ «έκα πναβιαηζηυ Eβχ- Πνμέθεοζδ»
227

 ηαζ υηζ δ έκκμζα ημο 

αθδβδηή είκαζ απθχξ ιζα «πνμζςπμπμζδηζηή έηθναζδ» (personifying expression)
228

 πμο 

εζζάβεζ ζφβποζδ. 

 O G. Genette, ζπμθζάγμκηαξ ηδκ άπμρδ ηδξ Banfield, απμδέπεηαζ, αεααίςξ, ημ 

βεβμκυξ υηζ μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά ημο δεοηενμαάειζμο επζημζκςκζαημφ ιμκηέθμο 

απμηθίκμοκ απυ ημ πνςημαάειζμ: «Aθεηδνία ηδξ Banfield είκαζ δ μνεή (ακ ηαζ υπζ 

πνςηυηοπδ) παναηήνδζδ υηζ μνζζιέκεξ ιμνθέξ πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ βναπηή αθήβδζδ, 

υπςξ μ αυνζζημξ (μ βαθθζηυξ passé simple) ηαζ μ εθεφεενμξ πθάβζμξ θυβμξ, είκαζ ζπεδυκ 

άβκςζηεξ ζηδκ μιζθμφιεκδ βθχζζα»
229

. Θεςνεί, ςζηυζμ, πανάθμβμ ημ ζοιπέναζια ηδξ 

Banfield υηζ μζ αθδβήζεζξ ιε αοηά ηα παναηηδνζζηζηά δεκ απμννέμοκ απυ έκακ αθδβδηή: 

«[H Banfield] ηαηαθήβεζ ζε ιία απζεακυηδηα ανπήξ (de principe): αοηέξ μζ θνάζεζξ είκαζ 

νζγζηά “ιδ- μιζθήζζιεξ” (unspeakable) [...]. Aπυ αοηή ηδκ οπμηζεέιεκδ “ιδ- 

μιζθδζζιυηδηα”, ζοκάβεζ υηζ ηα ηείιεκα ζηα μπμία απακημφκ αοηέξ μζ ιμνθέξ δζαηφπςζδξ, 

δεκ ιπμνμφκ κα εηθένμκηαζ απυ ηακέκα πνυζςπμ ηαζ ζοκεπχξ δεκ εηθένμκηαζ απυ ηακέκα 

πνυζςπμ [...]. Ώκ πμηέ ζοκακημφζα ιζα ηέημζα αθήβδζδ, εα ημ έααγα ζηα πυδζα»
230

. 

 Δ Dorrit Cohn, πανειααίκμκηαξ ζημκ δζάθμβμ, οπμζηήνζλε υηζ δ απυδμζδ ιζαξ 

ζζημνίαξ ζε έκακ αθδβδηή (ιζα πνμέθεοζδ θςκήξ πμο, ηαηά ηδκ εηηίιδζή ηδξ, δεκ ιπμνεί 

                                                                                                                                                    
Φζθμθμβζηή Bζαθζμεήηδ 4, θζθ. επζι. K. ηενβζυπμοθμξ, Aεήκα, Eνιήξ, 1980, 87- 94, ζδίςξ 92· K. Θ. 

Αδιανάξ, «H “δεμπμία” ημο Kααάθδ» [1933]: Σχκκηθηα, Γ‟..., υ.π., 57- 66· ζδίςξ 63· P. Bien, «Cavafy‟s 

Three- Phase Development Into Detachment», Journal of the Hellenic Diaspora 10 (1983), 117- 136· ζδίςξ 

131. 
225

. Tα ηνζημπνυζςπα αθδβδιαηζηά ηείιεκα ειπίπημοκ ζηδκ ηαηδβμνία πμο εδχ απμηαθείηαζ απαββεθηζηή. Δ 

ηαηδβμνία πενζθαιαάκεζ ηείιεκα ιε απνμζδζυνζζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, αθθμημπζηά ςξ πνμξ ηδ εέζδ ημοξ 

ηαζ ηδ βκςζηζηή ημοξ ζοβηνυηδζδ ηαζ ιμκμθμβζηά ζηδ ζφκεεζδ ημοξ. 
226

. Bθ. Anne Banfield (Unspeakable Sentences. Narration and Representation in the Language of Fiction, 

Bμζηυκδ- Λμκδίκμ, Routledge- Paul Kegan, 1982, 183): «[H] απμζζχπδζδ ημο ζοββναθέα [...] εοεφκεηαζ βζα 

ηδκ εζζαβςβή ζηδκ ηνζηζηή μνμθμβία ηδξ έκκμζαξ ημο αθδβδηή ςξ δδιζμονβδιέκμο πνμζςπείμο, δζαηνζημφ 

απυ ημκ ζοββναθέα. O ζοββναθέαξ επακεζζάβεηαζ ζημ ηείιεκμ ςξ δ πακηαπμφ πανμφζα θςκή ημο αθδβδηή. 

Οζ θεζημονβίεξ πμο πνμδβμοιέκςξ εεςνμφκηακ ζοββναθζηέξ εηπςνμφκηαζ ζημκ αθδβδηή». 
227

. Käte Hamburger, The Logic ..., υ.π., 134.  
228

. .π., 139. 
229

. G. Genette, Nouveau discours du récit, Πανίζζ, Seuil, 1983, 67. 
230

. .π., 67. 
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ηακείξ κα ακηζθδθεεί πανά ιε υνμοξ θίβμ πμθφ ακενςπμιμνθζημφξ) οπμεέηεζ ιζα ελίζμο 

θακηαζηζηή ζφιααζδ· οπμεέηεζ ηδκ φπανλδ ηάπμζμο «πμο έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα αθέπεζ ιε 

ηα ιάηζα άθθςκ ακενχπςκ»
231

. 

 Δ επζζδιάκζδ ηςκ Hamburger ηαζ Banfield είκαζ ηαίνζα εεςνδηζηχξ. Δ άπμρδ υηζ 

ζηα ηνζημπνυζςπα αθδβδιαηζηά ηείιεκα δεκ ιζθά ηακέκαξ είκαζ αάζζιδ, ζημ ααειυ, 

αέααζα, πμο ακηζθδθεμφιε ηδκ έκκμζα ημο δελ κηιά θαλέλαο ςξ δελ κηιά θαλέλα θπζηθφ 

πξφζσπν, θαλέλα πξσηνβάζκην ππνθείκελν εθθνξάο. O αθδβδηήξ ζηδκ απαββεθηζηή 

ηαηδβμνία (ηνζημπνυζςπδ αθήβδζδ, βζα ηζξ εκ θυβς ιεθεηήηνζεξ) δζαθένεζ μοζζςδχξ απυ 

ηάεε θοζζηυ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, απυ ηάεε πξφζσπν. 

 Καηά ηδκ άπμρή ιαξ, ςζηυζμ, δ έκζηαζδ ημο Genette είκαζ εφθμβδ. Κάεε αθήβδζδ 

πνμτπμεέηεζ έκακ αθδβδηή. Μπμνμφιε, υιςξ, κα ακηζθδθεμφιε μνευηενα ηδ ζφζηαζδ ηαζ 

ημκ νυθμ αοημφ ημο αθδβδηή, εάκ δχζμοιε έιθαζδ ζημ βεβμκυξ υηζ δεκ απμηεθεί 

πξφζσπν, θοζζηυ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, αθθά ραξαθηήξα, πεπμζδιέκμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ. 

Mε αοηή ηδκ έκκμζα δ άπμρδ ηδξ Cohn υηζ δεκ ιπμνεί ηακείξ κα ακηζθδθεεί ημκ αθδβδηή 

πανά ιε υνμοξ θίβμ πμθφ ακενςπμιμνθζημφξ δεκ είκαζ δεζιεοηζηή, ζδίςξ εάκ ηακείξ θάαεζ 

οπυρδ ημ υηζ ημ πεπμζδιέκμ δεκ πενζθαιαάκεζ ιυκμ ημκ θυβμ ηςκ παναηηήνςκ, αθθά ημ 

ζφκμθμ ηδξ επζημζκςκζαηήξ πενίζηαζδξ, δδθαδή ηαζ ημκ ίδζμ ημκ αθδβδηή
232

. 

 Κμζκυ παναηηδνζζηζηυ ηςκ πμζδιάηςκ ιε απνμζδζυνζζημ παναηηήνα οπμηεζιέκςκ 

εηθμνάξ είκαζ υηζ εοκμμφκ ακαβκχζεζξ μζ μπμίεξ πνμζδζμνίγμοκ αοηά ηα οπμηείιεκα, 

ζοκδέμκηάξ ηα ιε ηδκ πνχηδ ααειίδα άνενςζδξ ηδξ εηθμνάξ
233

. Ώοημφ ημο ηφπμο δ 

ζφκδεζδ ιπμνεί κα πάνεζ ηαζ άθθεξ ιμνθέξ. Δ ζφβπνμκδ ηνζηζηή απμθεφβεζ ηδκ άιεζδ 

ηαφηζζδ εηείκςκ πμο εδχ απμηαθμφκηαζ απνμζδζυνζζηα οπμηείιεκα εηθμνάξ, ιε ημ 

πνςημαάειζμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ. Ώκ, ςζηυζμ, εηθνάζεζξ υπςξ “μ ζοββναθέαξ (ή μ 

πμζδηήξ) θέεζ, εκκμεί, αζζεάκεηαζ, οπμζηδνίγεζ η.θ.π.” δεκ είκαζ πθέμκ εκηεθχξ 

ζοκδεζζιέκεξ, δεκ ζζπφεζ ημ ίδζμ βζα εηθνάζεζξ πμο απμηεθμφκ υρδ ηδξ ίδζαξ ακαβςβζηήξ 

πνμζδζμνζζηζηήξ ιεευδμο, υπςξ “μ μιζθδηήξ θέεζ, εηθνάγεζ ηάηζ, απεοεφκεηαζ” ζημκ 

ακαβκχζηδ, ζημκ απμδέηηδ, δδθαδή, ηδξ πνχηδξ ααειίδαξ άνενςζδξ ηδξ εηθμνάξ. 

 Δ πνήζδ ημο πνςημαάειζμο επζημζκςκζαημφ ιμκηέθμο ςξ πνμηφπμο βζα ηδκ 

ηαηακυδζδ πηοπχκ ηςκ δεοηενμαάειζα ανενςιέκςκ εηθμνχκ εοκμείηαζ απυ ημ βεβμκυξ 

υηζ ημ πνςημαάειζμ ιμκηέθμ αλζμπμζείηαζ, ςξ οθζηυ, ζηδ δεοηενμαάειζα επζημζκςκία. 

Ώοηυ, υιςξ, δεκ ζδιαίκεζ μφηε υηζ ημ δεοηενμαάειζμ επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ απμιζιείηαζ 

                                                 
231

. Dorrit Cohn, The Distinction of Fiction, Bαθηζιυνδ- Λμκδίκμ, The John Hopkins University Press, 1999, 

127. 
232

. ΐθ.. οπμζδιείςζδ 208. 
233

. ΐθ. οπμζδιείςζδ 224. 
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έκακ πνμξ έκακ ημοξ επζημζκςκζαημφξ υνμοξ ημο πνςημαάειζμο μφηε υηζ δεζιεφεηαζ απυ 

αοηυ. 

 ηδκ πενίπηςζδ ημο πνμζδζμνζζιέκμο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ, ηαεχξ ημ πεπμζδιέκμ 

ζηδνίγεηαζ, ακάιεζα ζε άθθα, ζηδκ αλζμπμίδζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο υνμο ημο 

πνςημαάειζμο ιμκηέθμο (ηάεε μιζθδηήξ μ μπμίμξ ιεηέπεζ ζηδκ επζημζκςκία είκαζ 

πνμζδζμνζζιέκμξ), δεκ είβεηαζ ημ ιμκηέθμ ιε άιεζμ ηνυπμ. Ώκηίεεηα, ζηζξ ηαηδβμνίεξ ιε 

απνμζδζυνζζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ δεκ ζζπφεζ έκαξ απυ ημοξ υνμοξ ηδξ πνςημαάειζαξ 

επζημζκςκίαξ, δδθαδή ημ πξνζδηνξηζκέλν πμζυκ ηςκ οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ. Σμ 

απνμζδζυνζζημ πμζυκ εκυξ οπμηεζιέκμο εηθμνάξ δεκ είκαζ ζοιααηυ ιε ημοξ θοζζημφξ 

επζημζκςκζαημφξ υνμοξ, ηαεχξ ζφιθςκα ιε αοημφξ, δ επζημζκςκία ιπμνεί κα θάαεζ πχνα 

ιυκμ ακάιεζα ζε πνμζδζμνζζιέκα οπμηείιεκα. Πνμηεζιέκμο βζα ηείιεκα ιε 

απνμζδζυνζζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, δ ακαβςβζηή ηαηηζηή επζδζχηεζ κα ελμιαθφκεζ ημ 

θαζκμιεκζηχξ πανάδμλμ ηαεεζηχξ ημο πμζμφ ημοξ. Χζηυζμ, ημ εκ θυβς πανάδμλμ δεκ 

ακαηφπηεζ ςξ ηέημζμ, πανά ιυκμ ακ ημ πνςημαάειζμ ιμκηέθμ επζημζκςκίαξ θεζημονβήζεζ 

ςξ πνυηοπμ βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηεζιέκςκ δεοηενμαάειζα ανενςιέκςκ. Ώκ, δδθαδή, βζα κα 

ημ εέζμοιε ιε άθθμοξ υνμοξ, πνμζεββίγμοιε ηέημζμο ηφπμο ηείιεκα ςξ εάκ ζημ πθαίζζυ 

ημοξ ηα πάκηα θεζημονβμφκ υπςξ ζηδ θοζζηή επζημζκςκία. 

 O απνμζδζυνζζημξ παναηηήναξ ημο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ επζηνέπεζ ηδκ 

πνμζμζηείςζδ ηεζιέκςκ, ζδίςξ ηδξ θονζηήξ ηαηδβμνίαξ, απυ ημκ ακαβκχζηδ, ιζα εκένβεζα 

πμο ηζκείηαζ, επίζδξ, ζηδκ ηαηεφεοκζδ ελμιάθοκζδξ ημο ηεζιέκμο ζφιθςκα ιε ημ 

πνςημαάειζμ επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ, ηδξ πνμζανιμβήξ ημο ζε αοηυ. O ακαβκχζηδξ 

ιπαίκεζ ζηδ θμβζηή ηδξ ακαπθήνςζδξ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ. ημ παναηάης 

πανάεεια, υπμο μ υνμξ «πμίδια» ζζμδοκαιεί ιε υ,ηζ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ εεςνείηαζ 

πμίδια ηδξ θονζηήξ ηαηδβμνίαξ, μ ζοββναθέαξ παναηδνεί: «O ίδζμξ μ ακαβκχζηδξ 

εζζάβεηαζ ζημ πμίδια, ζε ιζα πνμεημζιαζιέκδ βζα αοηυκ εέζδ, χζηε κα ιεηάζπεζ ζηα 

ζοκαζζεήιαηα πμο ημο έπμοκ οπμαθδεεί»
234

. 

 ε αοηυ ημ πθαίζζμ έπεζ εκδζαθένμκ ημ ζπυθζμ ημο Ralph Rader, ηαεχξ ζοβηνίκεζ 

έκα πμίδια ηδξ θονζηήξ ηαηδβμνίαξ (απνμζδζυνζζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ), ιε έκα πμίδια 

πμο ακήηεζ ζηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία (πνμζδζμνζζιέκμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ): «Έκαξ 

πανάθθδθμξ έθεβπμξ πενζθαιαάκεζ ηδκ απθή ακάβκςζδ ηςκ δφμ πμζδιάηςκ [ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο «My Last Duchess» ημο Browning ηαζ ημο θονζημφ πμζήιαημξ 

«Dover Beach» ημο Wordsworth]: μ ακαβκχζηδξ εα ακαηαθφρεζ υηζ δζααάγεζ δναιαηζηά 

ηδ θςκή ημο δμφηα [ημο ιμκμθμβζζηή ζημ πμίδια ημο Browning], ηάηζ πμο παναηηδνίγεζ 

ημ υηζ μ δμφηαξ είκαζ ιζα “εηενυηδηα”, εκχ δ θςκή ημο μιζθδηή ζημ “Dover Beach” εα 

                                                 
234

. É. Souriau, Correspondance des Arts, Πανίζζ, Flammarion, 1947, 149.  
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είκαζ ιζα ζδεχδδξ πνμέηηαζδ ηδξ ίδζαξ ημο ηδξ θςκήξ, υηζ εηθένεζ ηα θυβζα ημο ζακ κα 

ήηακ ελ μκυιαηυξ ημο»
235

. 

 Δ ακηίθδρδ ημο Rader βζα ημκ ηνυπμ πμο μ ακαβκχζηδξ πνμζμζηεζχκεηαζ ημ 

απνμζδζυνζζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ ζε έκα θονζηυ πμίδια, είκαζ ιία ζφβπνμκδ εηδμπή ηδξ, 

παθαζυηαηδξ αέααζα, ακαβςβζηήξ ιεευδμο. ημ ενχηδια “πμζμξ ιζθά ημ θονζηυ πμίδια” δ 

απάκηδζδ δεκ είκαζ πζα “μ πμζδηήξ” (παθαζυηενα δ ακαβςβζηή ακηίθδρδ εα ζοκανημφζε ημ 

ηεζιεκζηυ «εβχ» ιε ημκ πμζδηή), αθθά “μ ακαβκχζηδξ”. Έηζζ, ημ ενχηδια πμζμξ ιζθά, 

παίνκεζ απάκηδζδ πάθζ ιε ηδκ ακαθμνά ζημ πνςημαάειζμ επζημζκςκζαηυ επίπεδμ, αθθά 

απυ ηδ ζημπζά ημο ακαβκχζηδ. 

 O Rader, ςζηυζμ, είβεζ ιζα πμθφ ζδιακηζηή πθεονά ηςκ οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ ηδξ 

ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ (είδμξ ηδξ μπμίαξ είκαζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ). πςξ ζηδ 

θοζζηή επζημζκςκία ηάεε πνυζςπμ είκαζ βζα υθμοξ, εηηυξ απυ ημκ εαοηυ ημο, εηενυηδηα, 

έηζζ ηαζ ζηδ ιμκμδναιαηζηή πμίδζδ, πμο αλζμπμζεί ημ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ ηςκ θοζζηχκ 

οπμηεζιέκςκ ηδξ εηθμνάξ, μζ ιμκμθμβζζηέξ είκαζ ζοζηαηζηχξ εηενυηδηεξ, ηυζμ ςξ πνμξ 

ημκ δδιζμονβυ ημοξ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημκ ακαβκχζηδ. Πνάβιαηζ, ηα πνμζδζμνζζιέκα 

οπμηείιεκα εηθμνάξ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ακαπεμφκ, ιε ηονζμθεηηζηυ ηνυπμ, ζηδκ πνχηδ 

ααειίδα ηδξ επζημζκςκίαξ. Δ ακαθμνά ημο θυβμο δδθχκεηαζ πενζηεζιεκζηά ή ηεζιεκζηά. 

 Παναηδνήζαιε υηζ πνμηεζιέκμο βζα πνμζδζμνζζιέκα οπμηείιεκα εηθμνάξ, ημ 

πμζυκ ημοξ ειπμδίγεζ ημκ ηονζμθεηηζηυ επακαπνμζδζμνζζιυ ημοξ, ιε ακαθμνά ζημ 

πνςημαάειζμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ. Αεκ είκαζ αζοκήεζζηδ, ςζηυζμ, ζηδκ ηνζηζηή δ 

ιεηαθμνζηή ακαβςβή αοηχκ ηςκ μιζθδηχκ ζημκ ζοκηάηηδ ημοξ, υπςξ θαίκεηαζ εκδεζηηζηά 

ζηα παναηάης απμζπάζιαηα: 

 

Γζα κα ηαηαθάαεζ μ ακαβκχζηδξ ηδκ πμίδζδ [ημο W. Morris] πνέπεζ πνχηα κα ηάκεζ ιία εηδμπή 

ηςκ θαεχκ ηα μπμία μ πμζδηήξ πίζς απυ ηδ ιάζηα έιιεζα απμννίπηεζ ηαζ ηαηαδζηάγεζ
236

. 

 

Πίζς απυ ηδκ ηθδηζηή [ζε δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ] αημφβμκηαζ αηυιδ μζ απμζηνμθέξ ηδξ 

θονζηήξ πμίδζδξ ηαζ υζμ πενζζζυηενμ αημφβμκηαζ ηυζμ πενζζζυηενμ έπμοιε επίβκςζδ ημο 

εββαζηνίιοεμο, πμο ιζθά ιέζα απυ ηζξ ημφηθεξ ημο
237

. 

 

Kάηζ πανειθενέξ ζοιααίκεζ ιε ηα ζφβπνμκα αζαθία [...], υπςξ ηα Augie March, Henderson The 

Rain King, The Catcher in the Rye, Lolita ηαζ δφμ απυ ηα ιοεζζημνήιαηά ιμο, ηα The Groves of 

                                                 
235

. R. Rader, «The Dramatic Monologue and Related Lyric Forms», υ.π., 134. 
236

. W. D. Shaw, «Arthurian Ghosts: The Phantom Art of “The Defence of Guenevere”», Victorian Poetry  

34 (1996), 299- 313· βζα ημ πανάεεια, αθ.: 300. 
237

. W. D. Shaw, «Lyric Displacement in the Victorian Monologue: Naturalizing the Vocative», NCL 52 

(1997), 302- 325· βζα ημ πανάεεια, αθ.: 308. 
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Academe ηαζ A Charmed Life. Ώοηά ηα αζαθία είκαζ οπμδφζεζξ, εββαζηνζιοεζηά εκενβήιαηα. O 

ζοββναθέαξ [...] πανζζηάκεζ ιζα άθθδ θςκή, δοκαηή ή ααεεζά, ακηδπδηζηή ή falsetto, εκ πάζεζ 

πενζπηχζεζ υπζ ηδ δζηή ημο [...]. Ώοηά ηα αζαθία εκ μθίβμζξ είκαζ δναιαηζημί ιμκυθμβμζ ή ζεζνέξ 

δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ
238

. 

 

«Mεθαβπμθία Iάζμκμξ Kθεάκδνμο· πμζδημφ εκ Kμιιαβδκή· 595 ι.X.»: είκαζ έκαξ απυ ημοξ 

εηηεκέζηενμοξ ηίηθμοξ πμζδιάηςκ πμο έβναρε μ Kααάθδξ. πζ πςνίξ θυβμ, βζαηί ημ ζζημνζηυ 

άθθμεζ αοημφ ημο εζςηενζημφ ιμκμθυβμο πενζμνίγεηαζ ζημκ ηίηθμ, ηαζ έηζζ δ ηαφηζζδ ηςκ δφμ 

πμζδηχκ βίκεηαζ ζπεδυκ απυθοηδ
239

. 

 

[T]υζμ ηα ζφβπνμκα υζμ ηαζ ηα ζζημνζηά ή ζζημνζημθακηαζηζηά πνυζςπα [...] δεκ είκαζ πανά μζ 

δεμπμζμί πμο επζκυδζε ή ηαζ απθχξ δζάθελε μ Kααάθδξ, μζ δεμπμζμί πμο επακαθαιαάκμοκ ηα δζηά 

ημο θυβζα, ηζξ δζηέξ ημο ηζξ ζηέρεζξ, ημοξ δζημφξ ημο ηαδιμφξ ηαζ θυαμοξ, ημ δζηυ ημο ημ δνάια
240

. 

 

ηακ ζπμθζάγεηαζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ, πνέπεζ κα ακαβκςνίγεηαζ δ ηεκηνζηή ζδιαζία ημο 

δεφηενμο πνμζχπμο- ημο εζχ είηε ςξ αηνμαηή εκυξ πμζήιαημξ είηε ςξ ημζκμφ/ ακαβκςζηχκ ημο 

[...]. Δ ηηδηζηή ηονζυηδηα ημο Browning («κάημζ μζ πεκήκηα άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ ιμο») [μζ 

παναηηήνεξ ηςκ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ, πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδ ζοθθμβή Men and Women] 

ζηδκ πνάλδ απμπνμζςπμπμζεί ημο μιζθδηέξ (ακαθμνά ζε ηνίημ πνυζςπμ) ηαζ παθζκμνεχκεζ ζημκ 

ίδζμ ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ θςκήξ πμο ιζθά (πνςημπνυζςπμ «ιμο»). Χζηυζμ, υπςξ έπμοιε δεζ ζηδκ 

πναβιάηεοζδ ημο Benveniste, ηζξ πνμζςπζηέξ ακηςκοιίεξ (ημ εβχ ηαζ ημ εζφ) ηζξ παναηηδνίγεζ δ 

ακηζζηνερζιυηδηα. Μυκμ ημ εγψ ηαζ ημ εζχ ιπμνεί κα βίκμοκ δζαδμπζηά εζχ ηαζ εγψ. Aκ μ 

Browning, θμζπυκ, ιπμνεί κα πάνεζ ηδ εέζδ ηςκ παναηηήνςκ ημο ςξ εβχ, υηακ ιζθμφκ μζ 

παναηηήνεξ, [μ Browning] είκαζ οπυ ιία έκκμζα εζφ, δδθαδή ημ πνυζςπμ ημο μπμίμο ηδκ φπανλδ 

ζημκ θυβμ, ηδκ εββοάηαζ δ ακηίεεζή ημο ιε ημ πνυζςπμ/ οπμηείιεκμ πμο οθμπμζεί ημ εβχ. Αεκ 

είκαζ ζαθέξ πυζμ μ Browning ηαηαθάααζκε ζε πμζμ ααειυ ηαηαζηεφαγε ημκ εαοηυ ημο, ιέζς ηδξ 

ηαηαζηεοήξ αοηχκ ηςκ παναηηήνςκ
241

. 

 

 Δ πςνμεεζία πμο οπμδδθχκεηαζ ζηζξ ιεηαθμνέξ είκαζ ημζκή. φιθςκα ιε αοηέξ μ 

πμζδηήξ παν-ίζηαηαζ ζημ πμίδιά ημο· ηαθοιιέκμξ ιε ιία ιάζηα, πθάζ ζε ιία ημφηθα πμο 

επακαθαιαάκεζ ηα θυβζα ημο, πίζς απυ ημκ, δοκάιεζ ρεοδή, ζζπονζζιυ υηζ ανίζηεηαζ 

αθθμφ (άθθμεζ). ημ ηεθεοηαίμ απυζπαζια δζαηοπχκεηαζ ιε ηονζμθεηηζηυ ηνυπμ ιζα 

                                                 
238

. Mary McCarthy, «Characters in Fiction», Partizan Review  28 (1961) 171- 191· ημ πανάεεια: 181. 
239

. Γ.Π. αααίδδξ, «Πμζήιαηα πμζδηζηήξ ημο Kααάθδ» [1983]: Mηθξά Kαβαθηθά A’, υ.π., 293. 
240

. T. Mαθάκμξ, «Mζα ζοκμπηζηή πανμοζίαζδ ημο Kααάθδ»: O Kαβάθεο απαξακφξθσηνο, Aεήκα, 

Πνυζπενμξ, 1984
 
(α‟ έηδ. 1981), 7-20· ημ πανάεεια: 20. 

241
. Rosemary Huisman, «Who Speaks and For Whom? The Search for Subjectivity in Browning‟s Poetry», 

AUMLA 71 (Mάζμξ 1989), 64-87· ημ πανάεεια: 68.  
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άπμρδ πμο εκ ιένεζ οπμκμείηαζ ηαζ ζηα άθθα απμζπάζιαηα: «υηακ ιζθμφκ μζ παναηηήνεξ, 

[μ Browning, αθθά ηαζ ηάεε πμζδηήξ] είκαζ οπυ ιία έκκμζα εζφ, δδθαδή ημ πνυζςπμ ημο 

μπμίμο ηδκ φπανλδ ζημκ θυβμ ηδκ εββοάηαζ δ ακηίεεζή ημο ιε ημ πνυζςπμ/ οπμηείιεκμ 

πμο οθμπμζεί ημ εβχ»
242

. Οζ παναηηήνεξ είκαζ, έηζζ, ιμνθέξ εββοήζεςκ ηδξ πανμοζίαξ ημο 

δδιζμονβμφ ημοξ, εββοήζεζξ ηδξ φπανλήξ ημο ζημ δεοηενμαάειζμ επίπεδμ επζημζκςκίαξ. 

 φιθςκα υιςξ ιε ημκ Benveniste, ημκ μπμίμ επζηαθείηαζ δ Huisman, ημ «εβχ» ηαζ 

«εζφ» απμηημφκ ακαθμνά ιε πμθφ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ ηαζ υπζ «οπυ ιία έκκμζα»· 

απμηημφκ ακαθμνά ζηα πνυζςπα πμο ηα εηθένμοκ ηαζ ζημ ηιήια ημο θυβμο πμο 

πενζθαιαάκεζ ηζξ ακηςκοιίεξ
243

. Tμ «εζφ» πμο απεοεφκεζ μ “Browning”, ζημ απυζπαζια 

πμζήιαημξ πμο ζπμθζάγεζ δ Huisman ηαζ ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζημ ηεθεοηαίμ ιένμξ ηδξ 

πμζδηζηήξ ζοθθμβήξ ημο Men and Women  ιε ηίηθμ «One Word More», δεκ έπεζ ςξ 

απμδέηηδ (πμο πνέπεζ κα είκαζ ζε δεφηενμ πνυζςπμ) ημοξ «άκδνεξ ηαζ ηζξ βοκαίηεξ» 

ιμκμθμβζζηέξ: «There they are, my fifty men and women/ naming me the fifty poems 

finished!/ Take them, Love, the book and me together:/ where the heart lies, let the brain 

lie also»
244

. Oζ «άκηνεξ ηαζ μζ βοκαίηεξ» πενζθαιαάκμκηαζ ζημκ θυβμ ημο ζε ηνίημ 

πνυζςπμ (: «κάημζ μζ πεκήκηα άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ ιμο. ημ υκμιά ιμο ηα πεκήκηα 

πμζήιαηα ηα ηεθεζςιέκα»). «Eζφ» δεκ είκαζ μζ ιμκμθμβζζηέξ, αθθά δ Aβάπδ (: «Πάνε ημ, 

Aβάπδ, ημ αζαθίμ ηαζ ειέκακε ιαγί. Βηεί υπμο ανίζηεηαζ δ ηανδζά, αξ ανίζηεηαζ ηαζ μ 

κμοξ»). ηακ ιζθμφκ μζ παναηηήνεξ μφηε μ πμζδηήξ-ημοξ απεοεφκεηαζ ζε αοημφξ μφηε μζ 

ίδζμζ βκςνίγμοκ ηδκ φπανλή ημο. 

 Ώηυιδ ηαζ ζε έκα ιμκμδναιαηζηυ πμίδια, υπςξ ημ επίβναιια ημο Α. μθςιμφ 

«Πνμξ ημκ ααζζθέα ηδξ Eθθάδαξ. Eκχ εδζάααζκε ηα κενά ηδξ Kένηοναξ», υπμο ημ 

οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ, ιμζάγεζ κα απεοεφκεηαζ ζημκ πμζδηή, δεκ ιπμνεί κα ζζπφζεζ δ 

άπμρδ πενί ακαβςβήξ, πμο ζπμθζάζαιε: «Mεξ ζημ βζαθυ ηδξ Kένηοναξ ιαφν‟ είιαζ πέηνα 

ηζ‟ ένιδ,/ ηζ‟ είκαζ δζηυ ζμο δυλαζια, δζηυξ ζμο πθμφημξ είκαζ,/ πκεφια ηαθυ, πμο ζ‟ 

άνεζε θςκή κα ιμο πανίζδξ·/ ηζ ακ ιε παηήζδξ, Bαζζθζά, αβάκς ααβί ηαζ δάθκδ»
245

. 

 Βδχ, ημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, δ πέηνα, απεοεφκεηαζ ζε έκακ πμζδηή ςξ πμζδηή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ χπαξμήο ηεο, ςξ δδιζμονβμφ πμο ηδξ πάνζζε θςκή, 

ιεηαιμνθχκμκηάξ ηδκ απυ άθςκμ ζε μιζθμφκ οπμηείιεκμ. Δ δζαηφπςζδ, αέααζα, «πκεφια 

ηαθυ» ιπμνεί κα εεςνδεεί απμζηνμθή υπζ ζημκ πμζδηή, αθθά ζε έκα πκεφια (πκεφια ηδξ 

                                                 
242

. .π., 68.  
243

. É. Benveniste, Problèmes... υ.π., 252.  
244

. «Nάημζ μζ πεκήκηα άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ ιμο. ημ υκμιά ιμο ηα πεκήκηα πμζήιαηα ηα ηεθεζςιέκα. Πάνε 

ημ, Aβάπδ, ημ αζαθίμ ηαζ ειέκακε ιαγί. Βηεί υπμο ανίζηεηαζ δ ηανδζά, αξ ανίζηεηαζ ηαζ μ κμοξ». Bθ. R. 

Browning, The Poems, ηυι. A‟, υ.π., 737. 
245

. Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. A‟: Πνηήκαηα, επζι.- ζδι. Λ. Πμθίηδξ, Aεήκα, Ίηανμξ, 1986 (α‟ έηδ. 

1948), 261.  
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εάθαζζαξ, ηαηά ημκ ηοθζακυ Aθελίμο)
246

. Δ έηθναζδ υιςξ «ζ‟ άνεζε θςκή κα ιμο 

πανίζδξ» αθεκυξ παναπέιπεζ ζηδκ έκκμζα ημο δδιζμονβμφ ηαζ αθεηένμο έπεζ 

πνδζζιμπμζδεεί απυ ημκ μθςιυ βζα ηδ δναζηδνζυηδηα ημο δδιζμονβμφ- πμζδηή: «Aθθά, 

Θεά, δεκ διπμνχ κ‟ αημφζς ηδ θςκή ζμο,/  ηζ εοεφξ εβχ ημο εθθδκζημφ ηυζιμο κα ηδ 

πανίζς;/ Αυλα‟ π‟ δ ιαφνδ πέηνα ημο ηαζ ημ λενυ πμνηάνζ»
247

. 

 Βπζζηνέθμκηαξ ζημ επίβναιια, ιπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε υηζ μ μθςιυξ 

δναιαημπμζεί ημ ζδακζηυ ημο δδιζμονβμφ, υπζ οθμπμζδιέκμο ζημκ εαοηυ ημο ςξ θοζζημφ 

πνμζχπμο, αθθά ζηδκ εζηυκα εηείκμο ζημκ μπμίμ απεοεφκεηαζ δ πέηνα· ζ‟ εηείκμκ πμο ημ 

βεβμκυξ υηζ ημο άνεζε κα ηδξ πανίζεζ θςκή, ζζμδοκαιεί ιε δυλαζιά ημο ηαζ πθμφημ ημο. 

Σίπμηε δεκ οπμκμεί υηζ δ πέηνα έπεζ επίβκςζδ ημο πεπμζδιέκμο παναηηήνα ηδξ, δδθαδή 

ημο δεοηενμαάειζμο πθαζζίμο ηδξ φπανλήξ ηδξ. Δ πέηνα ακαβκςνίγεζ ηδ κεηακφξθσζε πμο 

ηδξ πνμζέθενε δ δςνεά ηδξ θςκήξ, υπζ υιςξ ηαεεαοηή ηδ δεκηνπξγία ηδξ απυ ημ «ηαθυ 

πκεφια». Μυκμ αοηυ εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ αάζδ βζα κα δζααάζμοιε ηδκ απμζηνμθή 

ηδξ ζημ πμζδηζηυ «πκεφια», ςξ απμζηνμθή ζημ πνςημαάειζμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ
248

. 

 πςξ δείλαιε, ιυκμ ιέζς ιεηαθμνχκ παναηάιπηεηαζ μ πνμζδζμνζζιέκμξ μιζθδηήξ 

ηςκ ιμκμδναιαηζηχκ πμζδιάηςκ. H ζδζυηδηα εκυξ δεοηενμαάειζμο ιμκμθυβμο κα 

εηθένεηαζ απυ πνμζδζμνζζιέκμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, έπεζ ςξ θμβζηή ζοκέπεζα κα ιδκ είκαζ 

εθζηηυ κα ακα- πνμζδζμνζζημφκ (ηαεχξ είκαζ ήδδ πνμζδζμνζζιέκα), μφηε μ μιζθδηήξ (ιέζς 

ηδξ ακαβςβήξ ημο ζημκ πναβιαηζηυ ζοκηάηηδ) μφηε μ απμδέηηδξ (ιέζς ηδξ ακαβςβήξ ημο 

ζημκ πναβιαηζηυ απμδέηηδ) μφηε, ηέθμξ, ημ δεοηενμαάειζμ ζφιπακ ημ μπμίμ ζοβηνμηείηαζ 

απυ ημκ μιζθδηή, ηδκ απεφεοκζδ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο θυβμο (ιέζς ηδξ ακαβςβήξ ημο 

ζημ ζφιπακ ζημ μπμίμ δζααάγεζ μ ακαβκχζηδξ ηαζ βνάθεζ μ πμζδηήξ, δδθαδή ημ 

πναβιαηζηυ). 

 Με ηα πνμδβμφιεκα δεκ εκκμφιε υηζ μζ ακαβκχζεζξ πμο δζενεοκμφκ ηδ δοκαηυηδηα 

απυδμζδξ ημο θυβμο ζημκ δδιζμονβυ ημο ηαζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ πνςημαάειζμο ηαζ 

δεοηενμαάειζμο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ δεκ έπμοκ εκδζαθένμκ. Yπμζηδνίγμοιε υιςξ υηζ 

ιπμνεί κα είκαζ ελίζμο απμηεθεζιαηζηέξ, ακ υπζ απμηεθεζιαηζηυηενεξ, ζημ ααειυ πμο δεκ 

παναηάιπημοκ ηδ θμβζηή ηδξ δζάηνζζδξ ηςκ επζπέδςκ άνενςζδξ ηδξ εηθμνάξ· ζημ ααειυ, 

δδθαδή, πμο ημ ενχηδια ημο πυζμ Άθθμξ (πυζμ δζαθμνεηζηυξ ή πυζμ πανυιμζμξ) είκαζ μ 

μιζθδηήξ βζα ημκ δδιζμονβυ ημο, ηίεεηαζ ζαθχξ ζηδ αάζδ ηδξ ακηίεεζδξ ακυιμζμξ/ 

                                                 
246

. Γζα ηδκ ακάβκςζδ, αθ.: Αζμκοζίμο μθςιμφ Πνηήκαηα θαη πεδά, επζι. - εζζ. η. Aθελίμο, Aεήκα, ηζβιή, 

1994, 332-333. 
247

. Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. A‟, υ.π., 238. O πμζδηήξ αημφεζ ηδ θςκή ηδξ εεάξ ηαζ ηδ πανίγεζ ζημκ 

εθθδκζηυ ηυζιμ, υπζ ιε ηδκ έκκμζα ημο έημζιμο πμζδηζημφ απμηεθέζιαημξ, αθθά ιε ηδκ έκκμζα υηζ 

ειροπχκεζ, δίκεζ θςκή ζημκ εθθδκζηυ ηυζιμ. 
248

. Γζα ηα δεοηενμαάειζα οπμηείιεκα εηθμνάξ πμο πανμοζζάγμκηαζ κα δζαεέημοκ αοημζοκείδδζδ υηζ 

απμηεθμφκ πεπμζδιέκεξ μκηυηδηεξ, δδθαδή δεοηενμαάειζα οπμηείιεκα εηθμνάξ, αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα 

B10. 
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πανυιμζμξ ηαζ υπζ ζηδ αάζδ ηδξ ακηίεεζδξ άθθμξ/ εαοηυξ. Σμ πμζυκ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ 

εηθμνάξ, ακ δδθαδή είκαζ πνμζδζμνζζιέκμ ή απνμζδζυνζζημ, δεκ είκαζ ιζα μοδέηενδ 

επζθμβή, αηνζαχξ υπςξ δεκ είκαζ μοδέηενδ ηαζ δ επζθμβή ηδξ ζφκεεζδξ ηαζ ηδξ εέζδξ ηδκ 

μπμία ηαηαθαιαάκεζ ημ μιζθμφκ οπμηείιεκμ ςξ πνμξ ημ ζφιπακ πμο ζοκζζηά μ θυβμξ ημο. 

 Θα ζπμθζάζμοιε ζηδ ζοκέπεζα έκα πμίδια πμο ακήηεζ ζηδ θονζηή ηαζ έκα πμίδια 

πμο ακήηεζ ζηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία, ιε ζηυπμ κα δείλμοιε ιε πμζμ ηνυπμ ημ πμζυκ 

ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ απμηεθεί πανάιεηνμ πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ παναβςβή 

κμήιαημξ
249

. 

 ογδηήζαιε παναπάκς ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ θαιαάκεζ πχνα δ εηπχνδζδ θυβμο 

ζημ πμίδια «Zςβναθζζιέκα» (Tα πνηήκαηα A’, 1915, 55). Eάκ ημ ηείιεκμ δζαααγυηακ, 

ιεηά απυ εηείκεξ ηζξ αθαζνέζεζξ πμο εα ελάθεζθακ ηδκ εηπχνδζδ ημο θυβμο (ηάηζ πμο εα 

ζήιαζκε πναηηζηά ηδκ αθαίνεζδ ημο δεφηενμο ηιήιαημξ ημο πμζήιαημξ), ηυηε αθεκυξ εα 

ήηακ πνςημαάειζα έηθναζδ ημο ζοκηάηηδ ημο ηαζ αθεηένμο εα είπε παναηηήνα 

πμζδημθμβζηυ (ηείιεκμ ημ μπμίμ έπεζ ςξ ζέκα ημο ηάπμζα υρδ ηςκ ζοκεδηχκ παναβςβήξ ή 

πνυζθδρδξ ηδξ θμβμηεπκίαξ)
250

 πανά πμζδηζηήξ (ηείιεκμ ζημ μπμίμ ιε έιιεζμ ή άιεζμ 

ηνυπμ δξακαηνπνηείηαη ηάπμζα υρδ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο πμζδηζημφ θυβμο, δζέπεηαζ 

δδθαδή ςξ έκα ααειυ απυ ζημζπεία αοημακαθμνζηυηδηαξ). 

 Με αάζδ ηα πνμδβμφιεκα, είκαζ ζαθέξ υηζ δ πενζβναθή ημο πμζήιαημξ ςξ 

πμζδημθμβζημφ πενζζηέθθεζ ημ ζδιαζζμθμβζηυ ημο δοκαιζζιυ, αηνζαχξ επεζδή 

παναηάιπηεζ ηδ δζπθή άνενςζή ημο ηαζ ιεηαηνέπεζ ημ πμζυκ ημο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ. Σμ 

πμίδια ζηδκ ηακμκζηή ημο ιμνθή δναιαημπμζεί ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζηδκ πνςημαάειζα 

άνενςζδ ημο θυβμο ηαζ ζηδ δεοηενμαάειζα, υπμο μ θυβμξ έπεζ εηπςνδεεί ζε 

απνμζδζυνζζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ. Μέζς ημο απνμζδζυνζζημο πμζμφ ημο οπμηεζιέκμο 

ηδξ εηθμνάξ, απμηηά αάζδ ημ ενχηδια ημο πυζμ δζαθμνεηζηυξ ή πυζμ πανυιμζμξ είκαζ μ 

πεπμζδιέκμξ μιζθδηήξ απυ ημκ πνςημαάειζμ. Με άθθα θυβζα, ιυκμ ιε αοημφξ ημοξ υνμοξ 

πνμηφπηεζ δ εζνςκζηή δυιδζδ αοηήξ ηδξ ζπέζδξ. 

 ηδ ζοκέπεζα εα επζπεζνήζμοιε κα δμφιε, ιε αάζδ έκα πμίδια απυ ημ μπμίμ εα 

αθαζνέζμοιε ημκ ηίηθμ, πχξ έκα ιμκμδναιαηζηυ πμίδια, ζημ ααειυ πμο απμπνμζδζμνζζηεί 

ημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ ημο
251

, ιεηαηνέπεηαζ ζε εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ πμίδια. Έζης 

                                                 
249

. ημ ζδιείμ αοηυ εα πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ ημ ζφζηδια ηαλζκυιδζδξ ζπεηίγεηαζ ιε ημ γήηδια ηδξ 

παναβςβήξ κμήιαημξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, απμηεθεί ηδ αάζδ απυ ηδκ μπμία πενζβνάθεηαζ (ηαζ αζθαθχξ 

ενιδκεφεηαζ) μ ηνυπμξ παναβςβήξ κμήιαημξ ζημ πθαίζζμ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ. 
250

. Βκκμείηαζ υηζ εα έπνεπε κα αθαζνεεεί ηαζ μ ηίηθμξ, άζπεημξ πθέμκ ιε ημ ηονίςξ ηείιεκμ. Tμ απμηέθεζια 

ιζαξ ηέημζαξ δζαδζηαζίαξ εα ήηακ πάκς- ηάης ημ αηυθμοεμ: «Tδκ ενβαζία ιμο ηδκ πνμζέπς ηαζ ηδκ αβαπχ./ 

Mα ηδξ ζοκεέζεςξ ι‟ απμεαννφκεζ ζήιενα δ αναδφηδξ./ H ιένα ι‟ επδνέαζε. Δ ιμνθή ηδξ/ υθμ ηαζ 

ζημηεζκζάγεζ. θμ θοζά ηαζ ανέπεζ./ Πζυηενμ επζεοιχ κα δς πανά κα πς». 
251

. ηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ είκαζ ζδζαίηενα εφημθμ κα ανεεεί έκα ηέημζμ ιμκμδναιαηζηυ πμίδια (έκα 

ιμκμδναιαηζηυ πμίδια, δδθαδή, πμο ακ αθαζνμφκηακ μ ηίηθμξ ημο εα έπαοε κα είκαζ πνμζδζμνζζιέκμ ημ 
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θμζπυκ ημ αηυθμοεμ πμίδια ηδξ Mεθζζζάκεδξ: «Eθάηε θμζπυκ, ηαεανηήνζεξ θθυβεξ/ κα 

ηαηαθφζεηε ιαγί ιε ηδ ζάνηα ιμο/ ηα δεζιά ιμο. Θα ααζηάλς ημ ιανηφνζμ/ ςζυημο, δ 

πονά κα βίκεζ δ δνυζμξ ιμο/ ηζ μ ηνυιμξ δ έηζηαζή ιμο»
252

. Δ ηαοηυηδηα ημο μιζθδηή 

είκαζ απνμζδζυνζζηδ. Aηνζαχξ θυβς αοηήξ ηδξ απνμζδζμνζζηίαξ, ιπμνμφιε κα 

μζηεζμπμζδεμφιε ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ ημκ θυβμ ημο· ενιδκεφμκηαξ, βζα πανάδεζβια 

ηιήιαηά ημο, υπςξ ηδκ ακαθμνά ζε «ηαεανηήνζεξ θθυβεξ», ζε «δεζιά», ζηδκ «πονά» ή 

αηυιδ ηαζ ζημκ «ηνυιμ», απυ ζοιαμθζηή ζημπζά. 

 Aκ υιςξ θάαμοιε οπυρδ υηζ μ ηίηθμξ ημο πμζήιαημξ είκαζ «Zακ κη‟ Άνη», ηυηε 

δζααάγμοιε ημκ πεπμζδιέκμ ιμκυθμβμ ηδξ Zακ κη‟ Άνη ζηδκ πονά. Tα δεζιά βζα ηα μπμία 

ηάκεζ θυβμ είκαζ ηονζμθεηηζηά, μζ θθυβεξ ζηζξ μπμίεξ απεοεφκεηαζ είκαζ αοηέξ πμο εα 

ηαηαθφζμοκ ηονζμθεηηζηά ηδ ζάνηα ηδξ, ημ ιανηφνζμ βζα ημ μπμίμ ηάκεζ θυβμ είκαζ υκηςξ 

ημ ιανηφνζμ ημο εακάημο ζηδκ πονά. O ηνυιμξ ηδξ δεκ είκαζ ιυκμ έκαξ ιεηαθοζζηυξ 

ηνυιμξ, αθθά ηαζ πναβιαηζηυξ πμο επζπεζνεί κα ημκ ηζεαζεφζεζ πανμοζζάγμκηαξ ηζξ θθυβεξ 

ςξ απεθεοεενχηνζεξ δοκάιεζξ απυ ηα δεζιά ιε ηα μπμία ηδκ ηναημφκ μζ ααζακζζηέξ ηδξ 

ηαζ απυ ηδ ζάνηα πμο ημοξ επζηνέπεζ κα ηδκ οπμαάθμοκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ιανηφνζμ. 

οκμρίγμκηαξ, απμηέθεζια ηδξ πανάηαιρδξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ άνενςζδξ ηδξ εηθμνάξ 

είκαζ υηζ δεκ θαιαάκμκηαζ οπυρδ ζδζυηδηεξ πμο έπμοκ ηδ δζηή ημοξ θμβζηή ηαζ απμηεθμφκ 

ζοκζζηχζεξ ημο ηνυπμο παναβςβήξ κμήιαημξ. 

 

B4. O πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνηνύ. 

 ε αοηή ηδκ εκυηδηα εα ακαθενεμφιε ζοκμπηζηά ζημοξ ααζζημφξ ηνυπμοξ ιε ημοξ 

μπμίμοξ απμηηά ακαθμνά ημ εβχ ηδξ εηθμνάξ ζηα πμζήιαηα ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ 

ηαηδβμνίαξ. Θα πενζβνάρμοιε: α) ηζξ εέζεζξ πνμζδζμνζζιμφ ημο πμζμφ ηςκ μιζθδηχκ (πνχ 

θαιαάκεζ πχνα μ πνμζδζμνζζιυξ) ηαζ α) ημοξ ηνυπμοξ πνμζδζμνζζιμφ ημο πμζμφ ημοξ (πψο 

θαιαάκεζ πχνα μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ μιζθδηχκ). 

 Αφμ είκαζ μζ εέζεζξ πνμζδζμνζζιμφ ημο πμζμφ: δ ηεζιεκζηή ηαζ δ πενζηεζιεκζηή. 

ηακ μ πνμζδζμνζζιυξ ημο ιμκμθμβζζηή δζεκενβείηαζ πενζηεζιεκζηά, ηα πνμζδζμνζζηζηά 

ζημζπεία ημο πμζμφ ειθακίγμκηαζ ζημκ ηίηθμ, ζημκ οπυηζθμ, ζε πνμθμβζηυ ή επζθμβζηυ 

ζδιείςια ηαζ ζε πμζηίθεξ άθθεξ εέζεζξ “πενί” ηςκ ηονίςξ ηεζιέκςκ. Οζ ηαεανέξ 

πενζπηχζεζξ πενζηεζιεκζημφ πνμζδζμνζζιμφ είκαζ εθάπζζηεξ
253

, ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ 

πενζπηχζεζξ ηεζιεκζημφ πνμζδζμνζζιμφ. 

                                                                                                                                                    
οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ ημο), δζυηζ εθάπζζηα πμζήιαηα αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ ζηδνίγμοκ ημκ πνμζδζμνζζιέκμ 

παναηηήνα ημο πμζμφ ημο μιζθδηή απμηθεζζηζηά ζημκ ηίηθμ ημοξ. 
252

 . Mεθζζζάκεδ, Oδνηπνξηθφ. Πνηήκαηα 1930- 1984, Aεήκα, Kαζηακζχηδξ, 1986, 314. 
253

. Bθ. βζα πανάδεζβια: Aκδν. Λαζηανάημξ, «Αεθδβζακκζηυξ επί άνπμκημξ Tνζημφπδ»: Πνηήκαηα, εζζ. - επζι. 

Eιι. I. Mμζπμκάξ, Aεήκα, Oδοζζέαξ, 1981, 332· Π. Bθαζηυξ, «Marcus Aurelius»: H Aξγψ θαη άιια 
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 Αζαηνέπμκηαξ ηακείξ ηίηθμοξ ιμκμδναιαηζηχκ πμζδιάηςκ, δζαπζζηχκεζ ιε εοημθία 

ηδκ ηαοηυηδηα εκυξ  ιεβάθμο ιένμοξ ηςκ ιμκμθμβζζηχκ
254

 ηαζ ζπδιαηίγεζ ηδκ, εκ πμθθμίξ 

παναπθακδηζηή, εκηφπςζδ υηζ δ πενζηεζιεκζηή ιέεμδμξ είκαζ δ ηονίανπδ. ηζξ 

πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, αηυιδ ηαζ ακ αθαζνεεεί μ πενζηεζιεκζηυξ πνμζδζμνζζιυξ, μ 

ιμκμθμβζζηήξ δεκ απμπνμζδζμνίγεηαζ
255

. 

 ηακ μ πνμζδζμνζζιυξ ημο ιμκμθμβζζηή δζεκενβείηαζ ηεζιεκζηά ηα πνμζδζμνζζηζηά 

ζημζπεία ημο πμζμφ ειθακίγμκηαζ ζημ ηονίςξ ηείιεκμ. Τπάνπμοκ πμζηίθεξ ιμνθέξ 

ηεζιεκζημφ πνμζδζμνζζιμφ, ααζζζιέκεξ ζηδκ απυδμζδ ζημζπείςκ ηαοηυηδηαξ ζημ 

οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ. Έηζζ, μ ιμκμθμβζζηήξ είκαζ δοκαηυκ: 

α) κα είκαζ επχκοιμξ: π.π. «O λέκμξ» («Tνεζξ αδενθάδεξ είιαζηε Mζζμθμββζημπμφθεξ, [...]/ 

K‟ δ πνχηδ απυ ηζξ ηνίδοιεξ ηαζ η‟ υκμιά ηδξ δ νζα,/ η‟ δ δεφηενδ δ Xνοζμπδβή, η‟ εβχ 

είι‟ δ Xάζδς. H πνχηδ», K. Παθαιάξ, ηυι. 21, Πξφζσπα θαη κνλφινγνη, 1934, 127- 129· 

ημ πανάεεια: 127). 

                                                                                                                                                    
πνηήκαηα, Oxford University Press, 1921, 163· Kαίζαν Eιιακμοήθ, «Oιζθεί έκαξ παναηιαζιέκμξ κέμξ:»: 

Πνηήκαηα, επζι. K. ηενβζυπμοθμξ, Aεήκα, Πνυζπενμξ, 1980, 58. 
254

. Bθ. βζα πανάδεζβια: K. Π. Kααάθδξ, «Kίιςκ Λεάνπμο, 22 εηχκ, ζπμοδαζηήξ εθθδκζηχκ βναιιάηςκ (εκ 

Kονήκδ)»: Tα πνηήκαηα B’, 1928, 75-76· Kςζηήξ Παθαιάξ, «Eιείξ μζ ενβάηεξ», [= Δεηινί θαη ζθιεξνί 

ζηίρνη]: Άπαληα, ηυι. 17, Aεήκα, Aθμί Γ. Bθάζζδ, π.π., 165 (ζημ ελήξ μζ ακαθμνέξ ζηα πμζήιαηα ημο 

Παθαιά εα εκηάζζμκηαζ ζημ ηονίςξ ηείιεκμ, ιε ακαθμνά ζημκ ηυιμ, ηδ ζοθθμβή, ηδ πνμκζά έηδμζήξ ηδξ, 

ηαζ ηδ ζεθίδαξ)· Zςή Kανέθθδ, «Tδξ Aκηζβυκδξ πνμξ ηδκ Iζιήκδ», [Kαζζάλδξα θαη άιια πνηήκαηα]: Tα 

πνηήκαηα, ηυι. B‟: 1955- 1973, Aεήκα, Oζ Eηδυζεζξ ηςκ Φίθςκ, 1994 (α‟ έηδ. 1973), 34- 35 [ηυι. A‟: 1940- 

1955, Aεήκα, Oζ Eηδυζεζξ ηςκ Φίθςκ, 1990 (α‟ έηδ. 1973)], (ζημ ελήξ μζ ακαθμνέξ ζηα πμζήιαηα ηδξ 

Kανέθθδ εα εκηάζζμκηαζ ζημ ηονίςξ ηείιεκμ, ιε ακαθμνά ζημκ ηυιμ, ηδ ζοθθμβή, ηδ πνμκζά έηδμζήξ ηδξ 

ηαζ ηδ ζεθίδαξ)· Γ. εθένδξ, «Oζ ζφκηνμθμζ ζημκ Άδδ» [= Σηξνθή]: Πνηήκαηα, θζθ. επζι. Γ. Π. αααίδδξ, 

Aεήκα, Ίηανμξ, 1985 (1972
8
 ιε πνμζεήηεξ ηαζ ζηζπανίειδζδ), 14, (ζημ ελήξ μζ ακαθμνέξ ζηα πμζήιαηα ημο 

εθένδ εα εκηάζζμκηαζ ζημ ηονίςξ ηείιεκμ, ιε ακαθμνά ηδξ ζοθθμβήξ, ηδξ πνμκζάξ έηδμζήξ ηδξ ηαζ ηδξ 

ζεθίδαξ). Δ ειθάκζζδ ηφνζμο μκυιαημξ ζε ηίηθμ ιμκμδναιαηζημφ πμζήιαημξ δεκ ζδιαίκεζ αοηυιαηα υηζ αοηυ 

πνμζδζμνίγεζ ηδκ ηαοηυηδηα ημο μιζθδηή. ημ ιμκμδναιαηζηυ πμίδια ημο Γ. Pίηζμο «Φζθμηηήηδξ» (TΔ 247- 

265), βζα πανάδεζβια, ημ ηφνζμ υκμια δεκ πνμζδζμνίγεζ ημκ ιμκμθμβζζηή, αθθά ημκ απμδέηηδ ηαζ ζημ πμίδια 

ημο Kααάθδ «οιεχκ» (Kξπκκέλα πνηήκαηα, [1917], 104- 105) ημ υκμια δεκ πνμζδζυνζγεζ ημκ μιζθδηή, 

αθθά έκα απυ ηα ακηζηείιεκα ημο θυβμο ημο. 
255

. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, πνμηεζιέκμο βζα ημ πμίδια ημο εθένδ «Oζ ζφκηνμθμζ ζημκ Άδδ» (Σηξνθή, 1931, 

14), αηυιδ ηαζ ακ δεκ είπαιε ζηδ δζάεεζή ιαξ ημκ ηίηθμ, ημ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ εα ήηακ 

πνμζδζμνζζιέκμ. ημ ζοβηεηνζιέκμ πμίδια, δζαθμνεηζηά απυ υ,ηζ ζζπφεζ ζε άθθα ιεηαβεκέζηενα 

ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα ημο εθένδ, μ πνμζδζμνζζιυξ θαιαάκεζ πχνα ηεζιεκζηά. O ηίηθμξ δεκ θεζημονβεί 

ζηδκ ηαηεφεοκζδ ημο πνμζδζμνζζιμφ ημο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ, αθθά ζοβηεηνζιεκμπμζεί ημ «εδχ ζηα 

παιδθά» («Πεζκμφζαιε ζηδξ βδξ ηδκ πθάηδ,/ ζα θάβαιε ηαθά/ πέζαιε εδχ ζηα παιδθά/ ακίδεμζ ηαζ 

πμνηάημζ») δζεοηνζκίγμκηαξ υηζ πνυηεζηαζ βζα ημκ Άδδ. Eηηυξ απυ ηδ θεζημονβία ημο πνμζδζμνζζιμφ 

(ηαοηυηδηαξ, θφθμο, ηάλδξ, επαββεθιαηζημφ, πμθζηζημφ, ηαηαβςβήξ, πχνμο ή πνυκμο) πμο ιπμνεί κα επζηεθεί 

έκαξ ηίηθμξ ζε ιμκμδναιαηζηυ πμίδια, δφμ άθθεξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ είκαζ: α) μ πνμμζιζαηυξ 

παναηηδνζζιυξ ημο ιμκμθμβζζηή, είηε ηονζμθεηηζηά («Aνκδηήξ» (ηυι. A‟, 29)  ημο Γ. Pίηζμο) είηε εζνςκζηά 

(K. Bάνκαθδ, «O ηαθυξ θαυξ», [= Σθιάβνη Πνιηνξθεκέλνη]: Πνηεηηθά, Aεήκα, Kέδνμξ, 1985 (α‟ έηδ. 1956), 

116- 120 (ζημ ελήξ μζ ακαθμνέξ ζε αοηή ηδκ έηδμζδ πμζδιάηςκ ημο Bάνκαθδ εα εκζςιαηχκμκηαζ ζημ 

ηονίςξ ηείιεκμ, ιε ηίηθμ ηυιμο ηαζ ζεθίδα)· α) δ δδθχζδ ημο πνςημαάειζμο ή δεοηενμαάειζμο είδμοξ θυβμο 

ηδκ μπμία κηκείηαη κνξθηθά ημ ιμκμδναιαηζηυ πμίδια (π.π. «Eνςηζηυ βνάιια ηδξ ζεθήκδξ πνμξ ημοξ πμζδηάξ 

ηδξ βδξ» ημο Kαίζανα Eιιακμοήθ (Πνηήκαηα..., υ.π., 43- 44), ηα «Πέκηε πμζήιαηα ημο η. ην. Θαθαζζζκμφ» 

(Tεηξάδην γπκλαζκάησλ (1928- 1937), 1940, 105- 113) ημο Γ. εθένδ η.ά.π.). Γζα ηδκ έκκμζα ηδξ ιμνθζηήξ 

ιίιδζδξ, αθ.: M. Glowinski, «Sur le roman à la première personne» [=1967], Esthétique et Poétique, 

ζοκ.ηεζι.-  παν. G. Genette, Πανίζζ, Seuil, 1992, 229-245. 
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β) κα πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδκ άπμρδ ηάπμζμο αλζχιαημξ, δναζηδνζυηδηαξ ή ημο 

επαββέθιαηυξ ημο: «Πνμξ ημκ ηφνζμκ Tμιανίκδκ. Βπζζημθή ημο Yπμονβμφ ηςκ 

Eζςηενζηχκ»
256

, «ηοθίηδξ» (K. ΐάνκαθδξ, Πνηεηηθά, 191- 193), «O θανμθφθαηαξ» (Γ. 

Ρίηζμξ, ηυι. Α‟, 265- 280). 

γ) κα πνμζδζμνίγεηαζ ιέζς ημο θφθμο ημο: «Mζθεί ιζα βοκαίηα»
257

. 

δ) κα πνμζδζμνίγεηαζ ιέζς ηδξ ηαηαβςβήξ ημο: «O Kνδηζηυξ»
258

. 

ε) κα πνμζδζμνίγεηαζ ςξ πνμξ ημκ ηυπμ: «Γνάιια απυ ημ ιέηςπμ»
259

. 

ζη) κα πνμζδζμνίγεηαζ ζζημνζηά: «Tεπκμονβυξ ηναηήνςκ» (K. Π. Κααάθδξ, Tα πνηήκαηα 

B΄, 1921, 36). 

δ) κα πνμζδζμνίγεηαζ βθςζζζηά: «Γζα ημκ Aιιυκδ, πμο πέεακε 29 εηχκ, ζηα 610» 

(«Πάκημηε ςναία ηαζ ιμοζζηά ηα εθθδκζηά ζμο είκαζ./ ιςξ ηδκ ιαζημνζά ζμο υθδκα ηδ 

εέιε ηχνα./ ε λέκδ βθχζζα δ θφπδ ιαξ η‟ δ αβάπδ ιαξ πενκμφκ./ Σμ αζβοπηζαηυ ζμο 

αίζεδια πφζε ζηδκ λέκδ βθχζζα», K. Π. Κααάθδξ, Tα πνηήκαηα A’, 1917, 83). 

ε) κα πνμζδζμνίγεηαζ παναηηδνμθμβζηά: «O βενμ- πανάλεκμξ»
260

. 

 Οζ παναπάκς ζδζαίηενεξ ιμνθέξ πνμζδζμνζζιμφ, ηαζ άθθεξ ζηζξ μπμίεξ δεκ 

ακαθενεήηαιε, ζοκήεςξ δεκ απακημφκ απμιμκςιέκεξ, αθθά ζοκδοάγμκηαζ. O 

ιμκμθμβζζηήξ, βζα πανάδεζβια, ζημ ηεθεοηαίμ ιμκμδναιαηζηυ πμίδια «Γζα ημκ Aιιυκδ, 

πμο πέεακε 29 εηχκ, ζηα 610», πένα απυ ημ βεβμκυξ υηζ, ςξ Aζβφπηζμξ, δεκ εα ιπμνμφζε 

κα πνδζζιμπμζεί ηα εθθδκζηά ημο ηεζιέκμο ζημκ πνμθμνζηυ ημο θυβμ, λένμοιε υηζ γεζ ζε 

ιία επμπή απμιαηνοζιέκδ ζζημνζηά, ηαηά ηδκ μπμία ζηδκ Aίβοπημ δ πμίδζδ πενκά ιέζα 

απυ ηδκ εθθδκζηή βθχζζα. Σαοηυπνμκα δ επμπή ζοβηεηνζιεκμπμζείηαζ πενζηεζιεκζηά. 

 Πενζβνάραιε ηζξ εέζεζξ ημο πνμζδζμνζζιμφ ημο πμζμφ ηςκ μιζθδηχκ (πνχ θαιαάκεζ 

πχνα μ πνμζδζμνζζιυξ)· ηδκ ηεζιεκζηή ηαζ ηδκ πενζηεζιεκζηή. εζνά έπεζ δ πενζβναθή ηςκ 

ηνυπςκ πνμζδζμνζζιμφ ημο πμζμφ ηςκ ιμκμθμβζζηχκ (πψο θαιαάκεζ πχνα μ 

πνμζδζμνζζιυξ). Αφμ είκαζ μζ ηνυπμζ πνμζδζμνζζιμφ ημο πμζμφ: α) δ επζκυδζδ ηαζ 

απυδμζδ ζημζπείςκ ηαοηυηδηαξ ζημκ ιμκμθμβζζηή ηαζ α) δ πνμζςπμζδηζηή δζαδζηαζία 

πνμζδζμνζζιμφ ημο ιμκμθμβζζηή. 

 O πνχημξ ηνυπμξ πνμζδζμνζζιμφ, ηδξ επζκυδζδξ ηαζ ηδξ απυδμζδξ ζημζπείςκ 

ηαοηυηδηαξ ζημκ ιμκμθμβζζηή, αθμνά απμηθεζζηζηά ζε πενζπηχζεζξ παναηηήνςκ πμο 

πανζζημφκ πνυζςπα. Αζαηνζηζηυ παναηηδνζζηζηυ ηέημζςκ ιμκμθμβζζηχκ, ημ μπμίμ 

                                                 
256

. Π. Πακάξ,Έξγα αξγίαο, Aεήκα, ηοπ. Βκχζεςξ, 1883, 83- 84. 
257

. Γ. Ανμζίκδξ, Άπαληα, ηυι. B‟: Πνίεζε (1903- 1922), θζθ. επζι. Γ. Παπαηχζηαξ, Aεήκα, φθθμβμξ Πνμξ 

Αζάδμζζκ Χθεθίιςκ Bζαθίςκ, 1996, 310.  
258

. Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. A‟, υ.π., 197- 206. 
259

. Άββ. ζηεθζακυξ, Λπξηθφο βίνο, ηυι. E‟, θζθ. επζι. Γ. Π. αααίδδξ, Aεήκα, Ίηανμξ, 1992 (α‟ έηδ. 1968), 

137- 140. 
260

. Γ. Σζαηαζζάκμξ, Άπαληα, ηυι. A‟, Aεήκα, ηοπ. Nάνηζζζμξ, 1920, 137- 139. 
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ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ημκ ηνυπμ πνμζδζμνζζιμφ ημοξ, είκαζ υηζ πανζζημφκ πνυζςπα βζα ηα 

μπμία δεκ βκςνίγαιε ηίπμηε πνζκ απυ ηδκ ακάβκςζδ ηςκ ιμκμθυβςκ ημοξ
261

. Ώοημί μζ 

παναηηήνεξ
262

 πανζζημφκ πνυζςπα πμο δδιζμονβμφκηαζ ιε ημοξ ιμκμθυβμοξ ημοξ, ιε ηδκ 

ειθάκζζή ημοξ, δδθαδή, ζημ πανηί. Έλς απυ ηα ζοβηεηνζιέκα ηείιεκα δεκ οπάνπμοκ μφηε 

οπήνλακ (μφηε ςξ ζζημνζηά πνυζςπα μφηε ςξ ήδδ εζπδιαηζζιέκμζ παναηηήνεξ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ, ηδξ ιοεμθμβίαξ, ηςκ θασηχκ αθδβήζεςκ, ηςκ ενδζηεζχκ η.θ.π.). Σμ 

πνςημαάειζμ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ, μ πμζδηήξ, ζε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ απμδίδεζ 

ηεζιεκζηή οπυζηαζδ ζημ ιδ οπανηηυ. Έηζζ, μ ιμκμθμβζζηήξ είκαζ, ςξ πνμξ ηδ δζαδζηαζία 

εφνεζήξ ημο, ζοκμθζηχξ πεπμζδιέκμξ. 

 οκδεέζηενμξ ηνυπμξ πνμζδζμνζζιμφ είκαζ μ πνμζςπμπμζδηζηυξ, ηαηά ημκ μπμίμ μ 

πμζδηήξ επελενβάγεηαζ ηνμπμπμζδηζηά ηα αζζεδηά ηαζ ιδ- αζζεδηά ηαζ ηα ιεηαηνέπεζ ζε 

παναηηήνεξ. Kάκμκηαξ θυβμ βζα αζζεδηά, εκκμμφιε υ,ηζ δζαεέηεζ ηάπμζα οθζηή οπυζηαζδ: 

ηα θοζζηά ηαζ ηεπκδηά ακηζηείιεκα, ημοξ κεηνμφξ, ημοξ εηπνμζχπμοξ ημο γςζημφ 

ααζζθείμο ηαζ ηα ζζημνζηά πνυζςπα. Kάκμκηαξ θυβμ βζα ηα ιδ- αζζεδηά εκκμμφιε ηζξ 

ηεζιεκζηέξ ή ζδεαηέξ ηαηαζηεοέξ: ημοξ ήδδ εζπδιαηζζιέκμοξ θμβμηεπκζημφξ παναηηήνεξ 

(ηεζιεκζηέξ ηαηαζηεοέξ), ηζξ αθδνδιέκεξ έκκμζεξ ηαζ ηα βεςβναθζηά μκυιαηα (ζδεαηέξ 

ηαηαζηεοέξ). ε υθεξ αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ, μ πνμζδζμνζζιμφξ ημο πμζμφ ημο οπμηεζιέκμο 

ηδξ εηθμνάξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ίδζα ημο ηδ θφζδ
263

. 

 Ξεηζκχκηαξ απυ ημοξ παναηηήνεξ πμο πανζζημφκ ηα αζζεδηά, κα παναηδνήζμοιε 

υηζ ζηζξ πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ μ ιμκμθμβζζηήξ είκαζ έκα θοζζηυ ή ηεπκδηυ 

ακηζηείιεκμ, αοηυ ημ μπμίμ, ηαηά ηακυκα, επζδζχηεηαζ είκαζ δ πανμοζίαζδ ιίαξ ακμίηεζαξ 

εζηυκαξ βζα ημκ ηυζιμ ημκ ακενχπςκ (ηάπμηε εζδζηυηενα βζα ηζξ ακενχπζκεξ ζδέεξ), υπςξ 

                                                 
261

. Bθ. βζα πανάδεζβια: «O Kνδηζηυξ»: Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. A‟, υ.π., 197- 206· Aθ. μφηζμξ, 

«O ιςνυπζζημξ άκδναξ»: Άπαληα, πνμθ.- επζι. N. Kμοκηνμιζπάθδξ, Aεήκα, εηδ. Mπμφνα- Kμζιαδάηδ, 

1963, 42- 43· Aκδν. Λαζηανάημξ, «Πνμημπή πάνζζια»: Πνηήκαηα..., υ.π., 332- 333· Aν. Bαθαςνίηδξ, «H 

ζηθάαα»: B. Πνηήκαηα θαη πεδά, επ. Γ. Π. αααίδδξ- Eθέκδ Tζακηζάκμβθμο, Aεήκα, Ίηανμξ, 1981, 15- 18· 

Π. Πακάξ, «Eλμιμθυβδζζξ αιανηςθμφ»:Έξγα Aξγίαο..., υ.π., 66- 67· K. Παθαιά, «O λέκμξ» (ηυι. 21, 

Πξφζσπα θαη κνλφινγνη, 1934, 127- 129)· K. Π. Kααάθδξ, «Kίιςκ Λεάνπμο, 22 εηχκ, ζπμοδαζηήξ 

εθθδκζηχκ βναιιάηςκ εκ Kονήκδ» (Tα πνηήκαηα B’, 1928, 75- 76)· K. Bάνκαθδξ, «ηοθίηδξ» (Πνηεηηθά, 

191- 193)· Γ. Pίηζμξ, «O θανμθφθαηαξ» (ηυι. Α‟, 265- 280)· Zςή Kανέθθδ, «Άνπμκημξ ιαεδηεομιέκμο 

πνζζηζακμφ» (B‟, Tν ζηαπξνδξφκη, 1973, 169- 170) η.θ.π. 
262

. Τπεκεοιίγμοιε υηζ πνδζζιμπμζμφιε ημκ υνμ ραξαθηήξαο βζα ηα πεπμζδιέκα οπμηείιεκα εηθμνάξ ηαζ ημκ 

υνμ πξφζσπα βζα ηα πνςημαάειζα οπμηείιεκα εηθμνάξ. 
263

. Bθ. π.π. ηαζ ηα ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα: «Le batteau ivre» ημο Rimbaud (Oeuvres Complètes. 

Correspondance, έηδ. L. Forestier, Πανίζζ, Éditions Robert Laffont, 1992, 92- 95), «Tμ υκεζνμ ημο 

Φαζμοθή» ημο M. Holub (Πνίεζε 13 (Άκμζλ.- Kαθ. 1999) 15-16), «Tμ ηναβμφδζ ηςκ ηαναεθζχκ ζημ 

θμφνκμ»  ημο G. Grass (Πνίεζε 15 (Άκμζλ.- Kαθ. 2000) 78- 79), «Έκα ηθεζδί ζημ Iζη Λάκζζκβη» ημο X. Λ. 

Mπυνπεξ (H ηζηνξία ηεο λχρηαο..., υ.π., 64), «The Cloud» ημο P. B. Shelley (Selected Poetry and Prose, έηδ. 

A. D. F. Macrae, Λμκδίκμ- Nέα Yυνηδ, Routledge, 1991, 114- 117), «A Soliloquy of the Full Moon, She 

Being in a Mad Passion» ημο Coleridge (The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge. Poetical Works, 

ηυι. II: Poems (Variorum Text), έηδ. J. C. C. Mays, Bollingen Series LXXV, Princeton- New Jersey, 

Princeton University Press, 2001, 876- 880). 
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θαίκεηαζ, βζα πανάδεζβια, ιε άιεζμ ηνυπμ ζηα ηνία πνχηα απυ ηα παναηάης πμζήιαηα ηαζ 

ιε έιιεζμ ζηα επυιεκα ηνία: 

 

«O θφπκμξ ημο Φθάηημο» 

Xνοζυ θοπκάνζ, ιάνηονα κοπηενζκήξ αβάπδξ,/ ι‟ έδςηε μ Φθάηημξ μ πζζηυξ ηδξ άπζζηδξ ηδξ 

Nάπδξ./ Kαζ πθάβζ ζημ ηνεαάηζ ηδξ ιαναίκμιαζ απ‟ ημκ πυκμ/ κα αθέπς ηδξ επίμνηδξ ηυζεξ 

κηνμπέξ ηαζ θοχκς/ Φθάηηε. ε δένκεζ άβνοπκμ ηαζ ζε ηαηυ ιεβάθμ./ Kζ μζ δομ ηαζμφιαζηε 

ιαηνζά μ έκαξ απ‟ ημκ άθθμ
 264

. 

 

«H ηαιπάκα» (Πνηεηηθά, 155- 159) 

Πμθθά βένζηα ηεθχκζα ηνααάκε ιε ηα δομ ημοξ ηα πένζα ημ ζημζκί ηδξ Kαιπάκαξ. Καζ ημ ιπνμφηγζκμ ηέναξ, 

αθμφ έηνζλε πάκς ζημοξ ανιμφξ ημο, ανυκηδλε ηυζμ δοκαηά, πμο υθμζ ακμίλακε ηα ζηυιαηά ηαζ αμοθχζακε 

η‟ αθηζά ημοξ. 

Mεξ ζημ δνμζάκειμ,/ πμο ακαβαθθζάγς/ ηζ μ κμοξ αοείγεηαζ/ ζε πάμξ βαθάγμ,/ ακενχπμζ, αθήζηε 

ιε/ κα λεπαζηχ/ θςημπενίποηδ,/ ζηυια ηθεζζηυ. [...]// Χ ζεζξ παιυζονηα,/ θενά ζημοθήηζα,/ δ 

άθαιπδ γήζδ ζαξ/ γήζδ καζ δίηζα./ Mζα ηνφπα μ ηυζιμξ ζαξ/ ηαζ ιέζα ηεζ/ μ Xάνμξ θφηνςζδ/ ηζ 

χνα βθοηή! (υ.π., 156) 

 

«Mζθεί δ ροπή ιζακήξ ιζηνήξ θοζανιυκζηαξ» 

- Kαίεζ ημ αενκίηζ· ςζάκ απυ ημκηφθζ/ ρζθή, αθνίγεζ αηυια δ πζκεθζά./ Mα εζφ έπεζξ πάθζ πονεηυ 

ζηα πείθδ,/ πμο ζένπμοκ κα γδημφκ η α  π ζ μ  π α θ ζ ά! [...]// Aίια εα ηνέλδ... Eίζαζ άλζμξ, ζα 

εεθήζδξ./ ιςξ βζαηί λακά ιε ηονακκείξ;/ Tμο εθέβπμο ηαζ ηδξ ζηείναξ δδμκήξ/ ημ θανιάηζ δζπθυ 

βζα κα ι‟ αθήζδξ;
265

 

 

«Φμζκζηζά» (K. Παθαιάξ, ηυι. 5, H Aζάιεπηε δσή, 1904, 129- 139) 

Zμφιε ζημκ ίζηζμ ζμο, έκαξ ηυζιμξ μ ημνιυξ ζμο,/ ημ ζηέιια ζμο μονακυξ ιε η‟ άζηνα· μ μονακυξ 

ιαξ./ Θευξ αθφπδημξ ακ είζαζ, θακενχζμο. (υ.π., 130). 

 

«Tμ κενυ» 

Βίιαζ ημ κενυ. ημνπίγς/ ιαβζημφξ ζημπμφξ ζημκ αένα,/ παίγς ζα αμζημφ θθμβένα,/ ζακ ηδ εεία 

θμαένα αμοίγς./ Mα ζηα εάιπδ ηδξ αοβήξ/ υηακ μ μονακυξ ιε αθέπεζ/ ςξ ηα αάεδ ηδξ πδβήξ,/ ζενή 

ζζςπή ιμο πνέπεζ [...]// Kοπανίζζζα θοπδιέκα,/ θάκηαζια ημο πυκμο μνευ,/ ίζζα, αζάθεοηα, 

βναιιέκα/ ηαηεαήηακε ζε ιέκα/ ηζ είδακ θχηα ιαβειέκα/ ιεξ ζημ ιαφνμ ιμο αοευ. [...]// Βίιαζ ημ 

                                                 
264

. I. Γνοπάνδξ, Άπαληα..., υ.π., 133. 
265

. T. Άβναξ, Tξηαληάθπιια κηαλήο εκέξαο, επ. K. ηενβζυπμοθμξ, Aεήκα, Φέλδξ, 1965, 103- 104· ημ 

πανάεεια: 103, 104.  
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κενυ. Kμζιίγς/ ιέζα ιμο μονακμφξ./ Kυζιμοξ αθέπς. Θεμφξ βκςνίγς./ ακ αβάπδ ηαενεθηίγς/ 

ηαζ ζημπάγμιαζ ζα κμοξ!
266

 

 

«Eνςηζηυ βνάιια ηδξ ζεθήκδξ πνμξ ημοξ πμζδηάξ ηδξ βδξ» 

Poste- Scriptum 

Aξ ιείκεζ αοηυ ημ βνάιια πάκηα απυηνοθμ,/ ημο πάεμοξ, ημο ένςηά ιαξ αννααχκαξ./ Πμηέ αξ ιδ 

ιάεεζ μ ηυζιμξ πυζμ αθθυημηα,/ πυζμ παεδηζηά είιαζηε εκςιέκμζ
267

 

 

Σμ ακμίηεζμ ζημζπείμ ζηζξ πνμδβμφιεκεξ πενζπηχζεζξ πνμηφπηεζ βεκζηά απυ ημ υηζ μ 

πμζδηήξ ακαδδιζμονβεί δφμ υρεζξ ηδξ ζφζηαζδξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ, ηαεχξ ηα ιεηαηνέπεζ 

ζε οπμηείιεκα εηθμνάξ· ημοξ απμδίδεζ ζδζυηδηεξ ειαίςκ ηαζ ακενχπζκδ θςκή. Σαοηυπνμκα 

υιςξ, άθθμηε πενζζζυηενμ ηαζ άθθμηε θζβυηενμ, αλζμπμζμφκηαζ ζημζπεία ηα μπμία 

πνμζζδζάγμοκ ζηα πνάβιαηα· μ θφπκμξ, βζα πανάδεζβια ιπμνεί κα ιζθήζεζ βζα ηδκ ειπεζνία 

ημο Φθάηημο, ιέκμκηαξ δίπθα ζηδκ άπζζηδ ενςιέκδ (ημ πνάβια ςξ ιάνηοναξ). Δ ηαιπάκα 

απμδζχπκεζ, ζημ ιμκυθμβυ ηδξ, ημοξ ακενχπμοξ, αθέπμκηάξ ημοξ απυ ρδθά ζακ πθάζιαηα 

εθάπζζηα (δ εέζδ ημο πνάβιαημξ· ακηζηείιεκμ οπενάκς). Σμ ιμοζζηυ υνβακμ αζηεί έθεβπμ 

ζε ιζα ηέπκδ πμο αοημπενζμνίγεηαζ ςξ ηέπκδ βζα ηδκ ηέπκδ (ημ υνβακμ πμο βίκεηαζ 

αοημζημπυξ). 

  ημοξ παναηηήνεξ πμο πανζζημφκ αζζεδηά ακήημοκ ηαζ μζ κεηνμί ιμκμθμβζζηέξ. 

Βδχ ημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ ειροπχκεηαζ ηαζ ημο δίδεηαζ μιζθία. Πμθφ ζοπκά μζ κεηνμί 

απμηημφκ θςκή βζα κα γδηήζμοκ δζηαίςζδ. H δζηαίςζδ ηάπμηε παίνκεζ ηδ ιμνθή ημο 

πανάπμκμο βζα ιζα γςή πμο πάεδηε, υπςξ ζημ ιμκυθμβμ ηδξ πνυςνα πεεαιέκδξ ζημ 

πμίδια ημο Mανημνά «Πανάπμκμ πεεαιέκδξ»: «Kυζιε ςναίε, ιε πυζδ θάανα/ ζ‟ έπς 

ηχνα ζηδκ ηανδζά!/ T‟ Aπνζθζμφ ζμο αημφς ηδκ αφνα/ ηαζ ζημ θάηημ ιμο ααεοά»
268

. ε 

άθθεξ πενζπηχζεζξ, υπςξ ζημ πμίδια «Iαζή ηάθμξ» (Kααάθδξ K.Π., Tα πνηήκαηα A’, 

1917, 79), δ δζηαίςζδ αθμνά υπζ ζημκ εάκαημ, αθθά ζηδκ επζθμβή ιζαξ ζηάζδξ γςήξ: 

«Kείιαζ μ Iαζήξ εκηαφεα. Tδξ ιεβάθδξ ηαφηδξ πυθεςξ/ μ έθδαμξ μ θδιζζιέκμξ βζα 

ειμνθζά./ M‟ εεαφιαζακ ααεείξ ζμθμί· η‟ επίζδξ μ επζπυθαζμξ,/ μ απθμφξ θαυξ. Καζ 

παίνμιμοκ ίζα ηαζ βζα/ ηα δομ. Mα απ‟ ημ πμθφ κα ι‟ έπεζ μ ηυζιμξ Nάνηζζζμ η‟ Eνιή,/ δ 

ηαηαπνήζεζξ ι‟ έθεεζνακ, ι‟ εζηυηςζακ. Αζααάηδ,/ ακ είζαζ Aθελακδνεφξ, δεκ εα 

επζηνίκεζξ. Ξένεζξ ηδκ μνιή/ ημο αίμο ιαξ· ηζ εένιδκ έπεζ· ηζ δδμκή οπενηάηδ». Kαζ 

                                                 
266

. Z. Παπακηςκίμο, Tα ζεία δψξα, [1931], Aεήκα, Bζαθζμπςθείμ ηδξ Eζηίαξ, 1976, 23- 25· ημ πανάεεια: 

23, 24- 25. 
267

. Kαίζαν Eιιακμοήθ, Πνηήκαηα..., υ.π., 43- 44· ημ πανάεεια: 44. 
268

. Γ. Mανημνάξ, Πνηήκαηα, θζθ. επζι. Π. Α. Mαζηνμδδιήηνδξ, Aεήκα, Nεμεθθδκζηή Bζαθζμεήηδ- Ίδνοια 

Kχζηα ηαζ Eθέκδξ Oονάκδ, 1988, 168- 169· ημ πανάεεια: 168. 
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άθθμηε, ηέθμξ, υπςξ ζημ πμίδια «O πυκμξ ημο αθμνζζιέκμο»
269

, μζ κεηνμί απεοεφκμκηαζ 

ζημοξ γςκηακμφξ βζα κα ηενδίζμοκ ηδ βαθήκδ: «Αυζημ ημ δζζημπυηδνμ, ζμο θές, πίζς,/ 

ηζ‟ ακ ιπμνχ αηυια πζμ πμθφ εα ζ‟ αβαπήζς./ Αυζημ κα ιδ ιε ζδήξ ζακ ένεδξ, άβνζμ 

ηυζμ,/ ςξ ηδκ ζηζβιήκ, πμο ηχηθεαα κα ζμο ημ δχζς./ Kάκε ιεηάκμζεξ, ηάκε, ιδ ιε ζδείξ 

ιαγή ζμο/ πεηνςιέκμ ζηα αάεδ ηδξ ιαφνδξ ααφζζμο./ Πμζμ πμοθί εα ιπμνέζδ κα πδ πςξ 

δεκ θοχκς;/ Πμζμ πμοθί ηζ‟ ακ ημ πδ δεκ εα θοχζδ απ‟ ημκ πυκμ;». 

 Oζ ιμκμθμβζζηέξ απυ ημ γςζηυ ααζίθεζμ (ιμκμθμβζζηέξ ιε “ιδ- ακενχπζκδ” θςκή) 

αθθδβμνμφκ, ζοκήεςξ, ακενχπζκμοξ ηφπμοξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ: ημο ηυθαηα, υπςξ π.π. «O 

ζηφθμξ» ημο Θ. Oνθακίδδ, ημο ανημφιεκμο ζε αοηά πμο ιπμνεί κα επζηφπεζ, υπςξ π.π. «O 

ηαθμβζάκκμξ» ημο A. Bαθαςνίηδ ή ημο αιεηακυδημο εφιαημξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ηδξ 

ζηθδνυηδηαξ ηςκ άθθςκ, υπςξ π.π. «H ιπαθάκηα ημο ηον Mέκηζμο» ημο K. Bάνκαθδ. 

 

«O ζηφθμξ» 

Χζάκ ζηφθμξ, ηαηά ηφπδκ επνμπεέξ πμο ηνζβονκμφζα,/ απ‟ εκυξ πμθθά ιεβάθμο ηδκ μζηίακ 

απενκμφζα,/ ηαζ ζηαεείξ ιε ηδκ εθπίδα, ηαζ πανάκ, πμθθά πθδζίμκ/ ζημ ηαθυκ ημο ιαβεζνείμκ,/ 

άνπζζα δζα κα ηνάγς,/ κα ημοκάς ηδκ μονά ιμο, ηαζ βαοβφγςκ κα θςκάγς:/ «Λοπδεήηε ιε θζβάηζ,/ 

δυζηε ι‟ έκα ημηηαθάηζ,/ δυζεηέ ιμο κα ημ βθφρς,/ ηαζ ζαξ ηάγς δεκ εα θείρς/ βζα ζαξ πάκηα κα 

θςκάγς,/ ηζ υθμ κα ζαξ εηεεζάγς
270

. 

 

«O ηαθμβζάκκμξ» 

Μδ ιε νςηάξ πμφε‟ ένπμιαζ, ιδ ιε νςηάξ πμφ ηνέπς·/ παηνίδα εβχ δεκ έπς/ πανά ημο αάημο η‟ 

άβνζμ, η‟ αβηαεενυ ηθανί·/ ιε δένκεζ η‟ ακειυανμπμ, είιαζ θηςπυ πμοθί
271

. 

 

«H ιπαθάκηα ημο ηον Mέκηζμο» (K. Bάνκαθδξ, Πνηεηηθά, 201- 205) 

Αε θοβάκε ηα λενάδζα/ ηαζ πμκάκε ηα νδιάδζα!/ Kμφηζα ιζα ηαζ ημφηζα δομ,/ ηδξ γςήξ ημ 

νδιαδζυ.// Mενμδμφθζ, λεκμδμφθζ!/ Αένκακ μφθμζ: αθέκηεξ, δμφθμζ·/ μφθμζ: δμφθμζ, αθεκηζηυ/ ηαζ 

ι‟ αθήκακ κδζηζηυ. (υ.π., 201) 

 

 Yπάνπμοκ, ηέθμξ, ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα, ζηδκ ηαηδβμνία παναηηήνςκ πμο 

πανζζημφκ ηα αζζεδηά, ημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ ηςκ μπμίςκ είκαζ έκα ζζημνζηυ πνυζςπμ: 

πμθζηζημί, ζοββναθείξ, άβζμζ η.ά.π. ακαπανίζηακηαζ ζε ηέημζμοξ ιμκμθυβμοξ
272

. Tα 

                                                 
269

. Λ. Πμνθφναξ, Tα πνηήκαηα (1894- 1932), θζθ. επζι. Eθέκδ Πμθίημο- Mανιανζκμφ, Aεήκα, Nεμεθθδκζηή 

Bζαθζμεήηδ- Ίδνοια Kχζηα ηαζ Eθέκδξ Oονάκδ, 1993, 269- 270· ημ πανάεεια: 270. 
270

. Θ. Oνθακίδδξ, Tα Άπαληα, Aεήκα, Φέλδξ, 1915, 285- 287· ημ πανάεεια: 285. 
271

. Aν. Bαθαςνίηδξ, B’ Πνηήκαηα θαη πεδά, επζθ.- θζθ. επζι. Γ. Π. αααίδδξ, Eθέκδ Tζακηζάκμβθμο, Aεήκα, 

Ίηανμξ, 1982, 214- 216· ημ πανάεεια: 214. 
272

. Bθ. π.π. ηαζ ηα ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα: «Lady Surrey‟s Lament for her Absent Husband» 

([Representative Poetry On- Line]) ημο H. Howard, Earl of Surrey, «The Solitude of Alexander Selkirk» ημο 
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ζζημνζηά πνυζςπα ηα μπμία ακηθμφκηαζ απυ ημ πνςημαάειζμ πθαίζζμ (ςξ “οθζηυ” ηςκ 

ιμκμθυβςκ) δζαεέημοκ, αεααίςξ, θςκή. Χζηυζμ, σο πξφζσπα δεκ έπμοκ πναβιαηζηά ηδκ 

εοεφκδ ηςκ ιμκμθυβςκ πμο ζοκηάζζμκηαζ επ‟ μκυιαηί ημοξ. Δ απμοζία ημοξ ςξ 

πνμζχπςκ επζηνέπεζ ηδκ εζζαβςβή ημο πεπμζδιέκμο, ηδκ πανμοζία ημοξ ςξ παναηηήνςκ. 

O πμζδηήξ ηέημζςκ ιμκμθυβςκ οπμηίεεηαζ υηζ απμηαθφπηεζ ηζ πναβιαηζηά οπήνλακ αοημί μζ 

παναηηήνεξ ςξ πνυζςπα. Οοζζαζηζηά, ενιδκεφεζ ημ πνυζςπμ, βζα κα ημ ηαηαζηήζεζ 

παναηηήνα, ηαζ ιζα ηέημζα ενιδκεία δεκ είκαζ δοκαηυκ πανά κα δζεκενβείηαζ ιε 

οπμηεζιεκζηυ ηνυπμ. Έηζζ, απμηθείεηαζ δ πζζηυηδηα πνμξ ηδκ πνμμπηζηή ημο ζζημνζημφ 

πνμζχπμο. Γζα αοηυ άθθςζηε μ ίδζμξ παναηηήναξ είκαζ δοκαηυκ κα παναζηαεεί 

ελζδακζηεοηζηά, ηςιζηά ή ηαζ ζαηζνζηά, ακαθυβςξ, αέααζα, ιε ημκ ηνυπμ πμο μ πμζδηήξ 

ηαηακμεί ημ πνυζςπμ
273

. ε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ μ πμζδηήξ ακαδδιζμονβεί, αηνζαέζηενα 

ηαηαζηεοάγεζ, ηδκ πνμμπηζηή (ηαζ ηάπμηε ηδκ ζδζμθέηημ ημο παναηηήνα). Μίιδζδ ηδξ 

πνμμπηζηήξ ηαζ ηδξ ζδζμθέηημο, ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ακαπαναβςβήξ ημοξ είκαζ ακέθζηηδ. O 

πμζδηήξ ζπδιαηίγεζ ιία εηδμπή ηδξ πνμμπηζηήξ ηαζ ηδξ ζδζμθέηημο ημο πνμζχπμο, 

επζθέβμκηαξ αοηά πμο, ηαηά ημκ ίδζμ, απμηεθμφκ ηα ηνίζζια παναηηδνζζηζηά ημοξ. Ώοηή δ 

δζαδζηαζία πνμτπμεέηεζ ηδκ επζκυδζδ ηαζ πενζθαιαάκεζ επζθεηηζημφξ ιεηαημκζζιμφξ, 

ειθάζεζξ ή/ ηαζ αθαζνέζεζξ, πμο ηαηαθήβμοκ (ζηυπζια, υπςξ εα δείλμοιε) ζηδ ζαηζνζηήξ 

απυαθερδξ ηανζηαημφνα (π.π. «Ο I. Καπμδίζηνζαξ εζξ ημ ζοιαμφθζυκ ημο»
274

 ημο Aθ. 

μφηζμο), ζηδκ ηςιζηή πανμοζίαζδ ημο πνμζχπμο (π.π. «μκέημ αζηείμ»
275

 ημο Α. 

μθςιμφ) ή ζηδκ ελζδακίηεοζή ημο (π.π. «Mμκυθμβμξ εκυξ εη ηςκ δφμ ηονακκμηηυκςκ 

Mαονμιζπαθαίςκ»
276

). 

 Δ ηανζηαημφνα ζοκήεςξ ζηδνίγεηαζ ηυζμ ζηδκ έιθαζδ παναηηδνζζηζηχκ 

ζπδιάηςκ θυβμο υζμ ηαζ ζηδκ αθαίνεζδ ζημζπείςκ ημο, πμο εα ηαεζζημφζακ ημκ 

ιμκυθμβμ ημο παναηηήνα αθδεμθακέζηενμ. O Aθέλακδνμξ μφηζμξ, βζα πανάδεζβια, ζε 

εζζαβςβζηυ ζδιείςια, ημο πμζήιαηυξ ημο «O I. Kαπμδίζηνζαξ εζξ ημ ζοιαμφθζυκ ημο», 

πενζβνάθεζ ηδκ εζηυκα πμο έπεζ ζπδιαηίζεζ βζα ηδκ ζδζυθεηημ ημο I. Kαπμδίζηνζα: 

                                                                                                                                                    
W. Cowper (A Book of English Poetry. From Chaucer to Rossetti, εηδ. G. B. Harrison, Middlesex, Penguin 

Books, 1950 (α‟ έηδ. 1937), 223- 224), «Les adieux de Marie Stuart» ημο J. P. de Béranger ([Lied and Song 

Texts Page]), «Fra Lippo Lippi» ημο Browning (The Poems, ηυι. A‟, υ.π., 540- 550), «Rabbi Ben Ezra» ημο 

Browning (The Poems, ηυι. A‟, υ.π., 781- 787), «Alcaeus to Sappho» ημο Wordsworth (Poems, ηυι. I, έηδ. J. 

O. Huyden, Middlesex, Penguin Books, 1982 (α‟ έηδ. 1977), 363), «O Pυιπενη Mπνάμοκζκβη απμθαζίγεζ κα 

βίκεζ πμζδηήξ» ημο X. Λ. Mπυνπεξ (H ηζηνξία ηεο λχρηαο..., υ.π., 44-45). 
273

. Bθ., βζα πανάδεζβια, ηδκ ελζδακζηεοηζηή πανμοζίαζδ ημο I. Kαπμδίζηνζα απυ ημκ Γ. Mανημνά 

(Πνηήκαηα..., υ.π., 182) ηαζ ηδ ζαηζνζηή πανμοζίαζή ημο απυ ημκ Aθ. μφηζμ (αθ. ημ ζφκμθμ ηςκ ιμκμθυβςκ 

επ‟ μκυιαηί ημο ζηδ ζοθθμβή Παλφξακα ηεο Eιιάδνο ή ζπιινγή πνηθίισλ πνηεκαηίσλ (Λεζρία, Jacob Weber, 

1835). 
274

. Aθ. μφηζμξ, Παλφξακα ηεο Eιιάδνο..., υ.π., 25- 27.  
275

. Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. B‟: Παξάξηεκα. Iηαιηθά (πνηήκαηα θαη πεδά), ιεη. Λ. Πμθίηδξ- Γ. N. 

Πμθίηδξ, Aεήκα, Ίηανμξ, 1991 (α‟ εηδ 1960), 58- 59. 
276

. Aθ. μφηζμξ, Παλφξακα ηεο Eιιάδνο..., υ.π., 51-53.  
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«Aθθεπάθθδθμζ οπέν εεκμζοκεθεφζεςξ ηαζ ζοκηάβιαημξ ακαθμναί δζαθυνςκ επανπζχκ 

ημο Kνάημοξ ήνπμκημ εζξ ημ ζοιαμφθζμκ ημο I. Kαπμδίζηνζα, υζηζξ άθθμηε ιε αβακάηηδζζκ 

ηαζ φανεζξ ηαξ έννζπηε ηαηά βδξ, ηαζ άθθμηε δηα ηεο ζπλήζνπο αζπξξάπηνπ δηαιεθηηθήο ηνπ 

εδήηεη λα πείζε ημοξ Yπμονβμφξ ημο ηαζ ημοξ Γενμοζζαζηάξ, υηζ ηδξ εεκζηήξ ζοκεθεφζεςξ 

δ ζοβηνυηδζζξ ηαζ ημο ζοκηάβιαημξ δ πναβιαημπμίδζζξ δεκ εζφιθενμκ ηαη‟ μοδέκα θυβμκ 

εζξ ηδκ Eθθάδα. Μίαλ ησλ ηνηνχησλ νκηιηψλ ηνπ εζέιεζα λα παξσδήζσ εζξ ημοξ 

αηυθμοεμοξ ζηίπμοξ»
277

. 

 ημκ ιμκυθμβμ ειθακίγμκηαζ αζηζμθμβζημί ζφκδεζιμζ ηαζ ζπήιαηα θυβμο, πμο 

απακημφκ ηακμκζηά ζε ιία απμδεζηηζημφ παναηηήνα μιζθία, υπζ υιςξ ηυζμ πθδεςνζηά υζμ 

ζημ ζοβηεηνζιέκμ ηείιεκμ, πςνίξ κα ζοιπθδνχκμκηαζ επανηχξ, χζηε κα δχζμοκ 

απμδεζηηζηή αάζδ ηαζ θμβζηή ζηδκ ηφνζα πνυηαζδ: «Kαθχξ ήθεεηε!... Kαεήζηε... Ήεεθα 

κα ζαξ θαθήζς·/ πενί ζοκεθεφζεχξ ζαξ/ ηαζ πενί ζοκηάβιαηυξ ζαξ/ δζπθςιαηζηάξ ιμο 

ζηέρεζξ έπς κα ζαξ ακαθφζς.../ Eπεζδή η‟ δ οιιαπία δεκ ζοζηέπηεηαζ ζπμοδαίςξ,/ 

επεζδή εθπίξ δεκ είκαζ, Hβειχκ κα έθεδ κέμξ,/ η‟ επεζδή ημ ηςκ μνίςκ ζπέδζμκ ηδξ 

Bνεηακκίαξ/ πμθθάξ θένεζ δοζημθίαξ,/ η‟ επεζδή ζοπκμζοιααίκμοκ ηαναπαί η‟ 

επακαζηάζεζξ,/ η‟ επεζδή ηδξ Πμθθςκίαξ μθεενία είκ‟ δ ζηάζζξ,/ η‟ επεζδή μ Eσκάνδμξ... η‟ 

επεζδή μ Πενζένμξ.../ η‟ επεζδή απυ ημ έκα ηαζ απυ ημ άθθμ ιένμξ.../ Eπμιέκςξ, θμζπυκ, 

άνα, δζα ηαφηα ηαζ δζ‟ άθθα/ ημο ζκ ζηάημο ημου, ημο ίδει ακηζηείιεκα ιεβάθα,/ δ 

ζοκέθεοζζξ ημο έεκμοξ (ημ αζζεάκεζεε ηαθά)/ εέθεζ θένεζ‟ ξ ηδκ Eθθάδα δοζηοπήιαηα 

πμθθά»
278

. 

 Eθάπζζηα είκαζ ηα πμζήιαηα πμο ααζίγμκηαζ, ακάιεζα ζε άθθα, ζηδ ιίιδζδ ηδξ 

ζδζμθέηημο ημο πνμζχπμο, πςνίξ κα ημ πανζζημφκ ιε ημκ ηνυπμ ηδξ ηανζηαημφναξ, αθθά 

κα επζηοβπάκμοκ έκα ηςιζηυ απμηέθεζια· ακάιεζα ζε αοηά είκαζ δ «Πνςημπνμκζά» ημο Α. 

μθςιμφ
279

. Βπζπθέμκ, ζηζξ ιδ ζαηζνζηέξ ηαζ ζηζξ ιδ ηςιζηέξ πανμοζζάζεζξ πνμζχπςκ 

ζπακίγεζ δ αλζμπμίδζδ ηδξ ζδζμθέηημο, πμθφ δε πενζζζυηενμ δ θεζημονβζηή πμζδηζηά 

αλζμπμίδζή ηδξ, πζεακυηαηα επεζδή ηάηζ ηέημζμ εφημθα εηηνέπεηαζ ζε βθςζζζηυ “ηζη”
280

. 

 Aηνζαχξ υπςξ ζημοξ ιμκμθυβμοξ ζζημνζηχκ πνμζχπςκ πμο απμζημπμφκ ζηδ 

ζηδθίηεοζδ ή ζηδκ ηςιζηή πανμοζίαζή ημοξ, έηζζ ηαζ ζηζξ ιμκμθυβμοξ αλζμζέααζηςκ, 

ηαηά ημοξ πμζδηέξ, πνμζχπςκ, μζ πμζδηέξ δεκ απμιζιμφκηαζ ηδκ πνμμπηζηή ημοξ, αθθά 

                                                 
277

. .π., 25. 
278

. .π., 25- 26. 
279

. Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι A‟, υ.π., 267- 276. ΐθ. ακαθοηζηυ ζπμθζαζιυ ημο ιμκμθυβμο ζηδκ 

εκυηδηα Γ2-δ. 
280

. Βκκμείηαζ υηζ, πένα απυ ημ γήηδια ηδξ ζδζμθέηημο, μζ ιεηααμθέξ ημο θυβμο ηςκ ζζημνζηχκ πνμζχπςκ 

ιπμνεί κα είκαζ ηυζμ εηηεκείξ χζηε κα αθθάγμοκ ημ βθςζζζηυ ζφζηδια έηθναζήξ ημοξ, δζαηδνχκηαξ ιυκμ 

ζημζπεία ηδξ πνμμπηζηήξ ημοξ ςξ οθζηυ. ΐθ. ηέημζεξ πενζπηχζεζξ ζηα πμζήιαηα «Nευθοημξ μ έβηθεζζημξ 

ιζθά-» (Hκεξνιφγην Kαηαζηξψκαηνο Γ‟, 1955, 259- 260) ημο Γ. εθένδ ηαζ «Aπμπαζνεηζζιυξ» (ηυι. Γ‟, 253- 

272) ημο Γ. Ρίηζμο, οπμηείιεκα εηθμνάξ ηςκ μπμίςκ πανμοζζάγμκηαζ κα είκαζ ακηίζημζπα μ Nευθοημξ μ 

έβηθεζζημξ ηαζ μ Γνδβυνδξ Aολεκηίμο. 
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επζκμμφκ πνμμπηζηή βζα αοημφξ, αλζμπμζχκηαξ ζε ιζηνυηενμ ή ιεβαθφηενμ ααειυ 

μνζζιέκμ οθζηυ, βναπηά ηονίςξ ηςκ ίδζςκ ηςκ πνμζχπςκ ηαζ αθδβήζεζξ ηςκ πνάλεχκ 

ημοξ. Δ επζκυδζδ ηδξ πνμμπηζηήξ εκυξ ζζημνζημφ πξνζψπνπ είκαζ, υπςξ ακαθέναιε, ιένμξ 

ιζαξ δζαδζηαζίαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ πνδζζιμπμζείηαζ μνζζιέκμ οθζηυ βζα κα 

δδιζμονβδεεί έκαξ ραξαθηήξαο. 

 ημ πμίδια «Nευθοημξ μ έβηθεζζημξ ιζθά-» (Hκεξνιφγην θαηαζηξψκαηνο, Γ’, 1955, 

259- 260), βζα πανάδεζβια, μ πμζδηήξ πνδζζιμπμζεί ςξ επζβναθή απυζπαζια απυ ηδκ 

πνμκμβναθζηή επζζημθή ημο Nευθοημο «Πενί ηςκ ηαηά ηδκ πχνακ Kφπνμκ ζηαζχκ» 

(1196). O πμζδηήξ υιςξ δεκ απμιζιείηαζ ηδκ πνμμπηζηή ημο Nευθοημο, δ μπμία είκαζ ιζα 

πνμμπηζηή εββεβναιιέκδ ζε ζοβηεηνζιέκμ πνυκμ ηαζ ηυπμ, αθθά αλζμπμζεί ζημζπεία ηδξ 

βζα κα απεθεοεενχζεζ υ,ηζ ηαηά ηδκ εηηίιδζή ημο είκαζ ηαίνζμ ζε αοηή, απυ ηδ ζημπζά, 

αζθαθχξ, ηδξ δζηήξ ημο ζζημνζηήξ ημπμεέηδζδξ. 

 Tα ζημζπεία ηδξ επζζημθήξ πμο αλζμπμζμφκηαζ είκαζ: α) μ παναηηδνζζιυξ 

«αθζηήνζμξ» βζα ημκ Pζπάνδμ πμο πμφθδζε ηδκ Kφπνμ, ιεηαημκζζιέκμξ απυ ημ 

ακαπθήνςιά ημο «ηνάβμζ ηαζ ιασιμφδεξ», εζζάβμκηαξ έηζζ ιζα εεαηνζηή, ζαζλπδνζηή, 

ζοκδήθςζδ· α) δ θνάζδ «αθυνδημξ μ ηαπκυξ... μ εθεχκ εη ημο αμννά» ηνέπεηαζ εδχ ζε 

«αο θινκψλνπλε ιε ημκ ηαπκυ πμο καο θνπβάιεζαλ απυ ημ αμνζά»· ιέκμοκ πενίπμο ςξ 

έπμοκ ιυκμ μζ θέλεζξ «ηαπκυξ» ηαζ «αμνζάξ», εκχ ημ επζεεηζηυ φθμξ επεηηείκεηαζ, ηαεχξ μ 

«ηαπκυξ... μ εθεχκ» βίκεηαζ ηαπκυξ «πμο ιαξ ημοαάθδζακ» ηαζ δ αθυνδηδ ηαηάζηαζδ 

πμο δδιζμονβεί, “ζηέθκεηαζ” κα «θθμιχζεζ» εηείκμοξ πμο ημκ «ημοαάθδζακ»· β) 

δζαηδνείηαζ δ πνμζςκοιία «έβηθεζζημξ», αθθά αοηή ηδκ απμιμκςιέκδ θζβμφνα μ πμζδηήξ 

ηδκ “ακμίβεζ” ζημκ δζηυ ημο πνυκμ. 

 Ώπυ ηδκ απμιυκςζή ημο, μ Nευθοημξ αθέπεζ ιε δναιαηζημφξ (εεαηνζημφξ) υνμοξ 

αοηά πμο θαιαάκμοκ πχνα ηαζ αοηά πμο εα ζοιαμφκ. Οζ οπένμβηεξ ανπζηεηημκζηέξ είκαζ 

ζηδκζηά ημο ιεθμδνάιαημξ ηςκ οπμηνζηχκ ζηαονμθυνςκ, πμο δεκ είδακ «ημοξ ιεβάθμοξ 

πφνβμοξ ηαηάπαια ζακ εκυξ δοκαημφ πμο έπαζε, ηα νζβιέκα γάνζα» ηαζ άνα δεκ ιπμνμφκ 

κα ακηζθδθεμφκ ηδκ αίζεδζδ ημο ιέηνμο, ημ «γφβζαζια ηδξ ηαθμζφκδξ». 

 Oζ ακαπνμκζζιμί, δ ακαθμνά ζηδκ πηχζδ ηδξ Kςκζηακηζκμφπμθδξ ηαζ δ πνήζδ ηδξ 

ζαζλπδνζηήξ δναιαηζηήξ πμίδζδξ, ηαεχξ ηαζ δ έιιεζδ ακαθμνά ζηδκ έκκμζα ημο ιέηνμο, 

ημ «δχγηαζκα ηδξ ηαθμζφκδξ», υθα αοηά απμηεθμφκ ζοζηαηζηά ημο «αθθδβμνζημφ ηνυπμο» 

μ μπμίμξ επζζδιαίκεηαζ ζηα πμζήιαηα ημο Hκεξνινγίνπ Kαηαζηξψκαηνο, Γ’
281

. 

                                                 
281

. Α. N. Mανςκίηδξ, «Γναθή ηαζ ακάβκςζδ». H πνίεζε ηνπ Γηψξγνπ Σεθέξε. Mειέηεο θαη καζήκαηα 

[=Kχθινο Σεθέξε, Bζαθζμεήηδ Γεκζηήξ Παζδείαξ 10 (1980)], Aεήκα, Eνιήξ, 1989, 65- 145 (α‟ έηδ. 1984), 

135.  
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 Tζ είκαζ υιςξ αοηυ πμο αθθδβμνείηαζ; Πνχηα- πνχηα ημ «πμφθδια» ημο 1196 

αθθδβμνεί ημ κέμ «πμφθδια πμο μζιίγεηαζ»
282

 μ εθένδξ ημ 1953. ιςξ, μζ ιεβάθμζ 

πφνβμζ ηδξ Kςκζηακηζκμφπμθδξ, ημοξ μπμίμοξ μ ιμκμθμβζζηήξ θέεζ πςξ ημοξ είδε 

ηαηάπαια, ζακ γάνζα εκυξ δοκαημφ πμο έπαζε, είκαζ δοζμίςκδ πνμμπηζηή, βζα ηα οπένμβηα 

ζηδκζηά, ηαζ απυ αοηή ηδκ πνμμπηζηή μ πμζδηήξ ιπμνεί κα αάθεζ ημκ Nευθοημ κα πεζ: «Aξ 

παίγμοκ ηχνα ιεθμδνάιαηα ζηα ζηδκζηά ηςκ ζηαονμθυνςκ Λμογζκζά/ ηζ αξ θθμιχκμοκε 

ιε ημκ ηαπκυ πμο ιαξ ημοαάθδζακ απυ ημ αμνζά./ Ώζ‟ ημοξ κα ηνχβμοκηαζ ηαζ κ‟ 

ακειμδένκμοκηαζ ςζάκ ημ ηάηενβμ πμο δέκεζ ιμφδεξ·/ Kαθχξ ιαξ ήνεαηε ζηδκ Kφπνμ, 

ανπυκημζ. Tνάβμζ ηαζ ιασιμφδεξ!». 

 Βκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ μζ πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ μζ πμζδηέξ δδιζμονβμφκ 

πνμμπηζηή βζα ημοξ μιμηέπκμοξ ημοξ. ε αοημφ ημο ηφπμο ηδκ αλζμπμίδζδ ζζημνζηχκ 

πνμζχπςκ δζαηνίκεηαζ μ Παθαιάξ. Γζα κα δμεεί έκα πανάδεζβια, εα ζπμθζαζηεί ημ 

αηυθμοεμ ζφκημιμ άηζηθμ πμίδια, ζημ μπμίμ ιμκμθμβζζηήξ είκαζ μ B. Kμνκάνμξ (ηυι. 5, H 

Aζάιεπηε δσή, 1904, 158): «“ηδξ Kνδηζηήξ πμνημηαθθζάξ ημκ ίζηζμ εβχ μ Kμνκάνμξ/ 

θνξκί έδσθά ζνπ θαη ςπρή πνπ δελ ηα παίξλεη ν Xάξνο,/ απάκς ζηδκ ηζεάνα ιμο ηδκ 

αδδμκμθαθμφζα,/ ς ηδξ ηζεάναξ υναια ααζζθζηυ, Aνεημφζα!/ Kαζ ηαίνζ ζμο, ηνζζάλζμ ηδξ 

μιμνθζάξ ζμο δχνμ,/ ημκ ηαααθθάνδ ζμο έδςηα, ημ κζηδηή αζπνμθυνμ./ Kαζ ηχνα- 

ηθάθηε ιε, αμοκά ηαζ πέθαβα ηαζ δάζδ·/ ιαηξεχσ θαη δεινθηνλψ ην πιάζκα πνπ έρσ 

πιάζεη!”». 

 Πμζα πνμμπηζηή πνμάβεζ μ Παθαιάξ βζα ημκ B. Kμνκάνμ ηαζ ηζ ζημζπεία ηδξ 

πνμμπηζηήξ ημο Kμνκάνμο απυ ημ πνςημαάειζμ πθαίζζμ αλζμπμζεί; Χξ πνμξ ημ πνχημ 

ενχηδια, μ Kμνκάνμξ, πανά ηδ ζζβμονζά βζα ημ πμζδηζηυ ημο επίηεοβια (έδςζε αεάκαημ 

ημνιί ηαζ αεάκαηδ ροπή ζηδκ Aνεημφζα), πανμοζζάγεηαζ ζε ηαηάζηαζδ αοημθφπδζδξ 

βζαηί «θαηνεφ[εζ] ηαζ γδθμθημκ[εί] ημ πθάζια πμο έπ[εζ] πθάζεζ». Αεκ γδθμθεμκεί ημκ 

Eνςηυηνζημ πμο έπεζ υιμνθμ ηαίνζ, αθθά ηδκ Aνεημφζα βζα ηδκ μπμία ηνέθεζ ηαζ 

«θαηνεία». Ώκαδδιζμονβείηαζ έηζζ δ πνμμπηζηή ημο Kμνκάνμο πνμξ ημ αβαπδιέκμ ηαζ 

πνμκμιζαηυ πθάζια ημο, εκχ δ ιυκδ ηεζιεκζηά εββεβναιιέκδ ζδζυηδηα ηδξ Aνεημφζαξ πμο 

είκαζ δοκαηυκ κα δδιζμονβεί αοηά ηα ζοκαζζεήιαηα ζημκ “Kμνκάνμ”, είκαζ ημ υηζ εηείκδ 

έπεζ «ημνιί ηαζ ροπή πμο δεκ ηα παίνκεζ μ Xάνμξ». 

 ε άθθμ ιμκμδναιαηζηυ πμίδια ημο Παθαιά ιε ηίηθμ «H Aθνμδίηδ ζημκ 

Ποβιαθίςκα» (ηυι. 10, H Πνιηηεία θαη ε κνλαμηά, 1912, 409- 414), δ Aθνμδίηδ θέεζ ζημκ 

Ποβιαθίςκα υηζ ιυκμκ δ πςνίξ πυεμ εοζία ημο δδιζμονβμφ ζημ ένβμ ημο ιπμνεί κα ημκ 

απαεακαηίζεζ: «Αεκ ήνεεξ κα ιμο θένδξ ηδ εοζία/ ηδκ αηαηάδεπηδ, υλς απυ ημκ πυεμ,/ 

                                                 
282

. N. Bαβεκάξ, O πνηεηήο θαη ν ρνξεπηήο. Μηα εμέηαζε ηεο πνηεηηθήο θαη ηεο πνίεζεο ηνπ Σεθέξε, 

(Αζδαηημνζηή δζαηνζαή ζημ Πακεπζζηήιζμ ημο Cambridge, 1979), Aεήκα, Kέδνμξ, 1990 (α‟ έηδ. 1979), 241.  
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υλς ηζ απ‟ ηδξ απυθαρδξ ηδ δίρα,/ ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηνλ Όιπκπν ιαρηάξα,/ δεήζδ ηαζ 

ηάια,// Tδ εοζία πμο θηάκεζ κ‟ ακεαάζδ/ ζημκ θοιπμ.» (υ.π., 410). O Ποβιαθίςκ 

ρέβεηαζ υηζ απυ ημ άβαθιά ημο πυεδζε ηδ βοκαίηα ηαζ ημο έθεζρε ιε αοηυ ημκ ηνυπμ δ 

θαπηάνα πνμξ ημκ θοιπμ. 

 O Kμνκάνμξ, υπςξ ημκ πανμοζζάγεζ μ Παθαιάξ, δεκ είκαζ έκαξ δζμνεςιέκμξ 

Ποβιαθίςκαξ, αθθά δζπθά επζαανοιέκμξ, βζαηί θαηνεφεζ ημ ημνιί ηδξ Aνεημφζαξ ηαζ 

γδθμθεμκεί ηδκ, ηεζιεκζηή, αεακαζία ημο ημνιζμφ ηδξ. Tμ γήηδια αεααίςξ είκαζ εδχ ακ 

ηαζ πχξ μ Παθαιάξ αλζμπμζεί ζημζπεία απυ ηδκ πνμμπηζηή ημο Kμνκάνμο. ημ επζθμβζηυ 

ηιήια ημο Eξσηφθξηηνπ, μ “Kμνκάνμξ” δείπκεζ ηδκ πμζδηζηή αοημπεπμίεδζή ημο, ακ ηαζ 

υπζ ιε ημ ιμηίαμ ηδξ παθαιζηήξ αδδμκμθαθμφζαξ ηζεάναξ: «Θςνχ ημκ μονακυ βεθά, ηδ βδ 

ηαζ ηαιανχκεζ/ η‟ εζζέ θζικζχκα ακάπαρδξ ήναλε ημ ηζιυκζ./ ‟ αάεδ πεθάβμο ανιέκζγα, 

ια εδά‟ νεα ζημ θζικζχκα,/ πθζμ δε θμαμφιαζ ηαναπή μοδέ ιάκδηα πεζιχκα»
283

. 

Κοαενκήηδξ ηδξ ελζζηυνδζδξ, πνμζςπμπμζεί ηαζ αοηυξ θοζζηά ακηζηείιεκα, αθέπμκηαξ ημκ 

μονακυ κα ημο βεθά ηαζ ηδ βδ κα ηαιανχκεζ. Aοημπεπμίεδζδ βζα ηδ ζπμοδαζυηδηα ημο 

ένβμο ημο πανμοζζάγεηαζ κα έπεζ μ Kμνκάνμξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πνμμπηζηή πμο 

δδιζμονβεί βζα αοηυκ μ Παθαιάξ. ημ ιμκμδναιαηζηυ πμίδια, υιςξ ημο Παθαιά, μ 

Kμνκάνμξ πνμζςπμπμζεί ηα θοζζηά ακηζηείιεκα (: «αμοκά ηαζ πέθαβα ηαζ δάζδ») βζα κα 

ενδκήζμοκ ηδκ εκδηυηδηά ημο. 

 H ίδζα δ ζδέα ηδξ εκδηυηδηαξ δεκ είκαζ ακφπανηηδ ζημκ επίθμβμ ημο Eξσηφθξηηνπ (: 

«BITENTZO είκ‟ μ πμζδηήξ ηαζ ζηδ βεκζά KOPNAPO, / πμο κα ανεεή αηνζιάηζζημξ, 

ζα εα ημκ πάνδ μ Xάνμξ. [...]/ ημ ηέθμξ ημο έπεζ κα βεκή υπμο μ Θευξ μνίζδ»
284

), αθθά 

υπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ απμζηνμθήξ ζηα θοζζηά ακηζηείιεκα, μ Παθαιάξ ηδξ 

αθθάγεζ ηδ ζδιαζία, πνδζζιμπμζχκηαξ ημκ Kμνκάνμ ςξ οπυδεζβια ιζαξ δζηήξ ημο- 

παθαιζηήξ- ακηίθδρδξ βζα έκακ βεκζηυ ηφπμ πμζδηή. 

 Δ “ιίιδζδ” ηςκ ζζημνζηχκ πνμζχπςκ, δ μπμία ιεηαηνέπεζ έκα πνυζςπμ ζε 

παναηηήνα, δδθαδή ζε ηείιεκμ, ηάπμηε εβείνεζ έκα εέια δεμκημθμβίαξ (ηαηά πυζμκ είκαζ 

εειζηή ιζα ηέημζα πμζδηζηή ιεηαπείνζζδ πνμζχπςκ). Ώοηυ βίκεηαζ ειθακέζηενμ υηακ ημ 

ζζημνζηυ πνυζςπμ δζαηςιςδείηαζ ή ζηδθζηεφεηαζ, ηαηά ζφιααζδ, ιέζα απυ ηα ίδζα ημο ηα 

θυβζα. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ελζδακίηεοζδξ ή ηδξ ζμαανήξ ιίιδζήξ ημοξ ημ δεμκημθμβζηυ 

αοηυ γήηδια ηαθφπηεηαζ. Δ δζαδζηαζία ςζηυζμ δεκ είκαζ δζαθμνεηζηή. Με ηδ “ιίιδζδ” 

ηδξ πνμμπηζηήξ ηαζ ηάπμηε ηδξ ζδζμθέηημο ηςκ παναηηήνςκ, μ πμζδηήξ επζκμεί ηδκ 

πνμμπηζηή ηαζ ηδκ ζδζυθεηηυ ημοξ ιαγί ιε ημοξ ίδζμοξ. Tα ζζημνζηά πνυζςπα δεκ 
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ικδιεζχκμκηαζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ, αθθά ιεηαηνέπμκηαζ ζε ηάηζ άθθμ απυ αοηυ πμο είκαζ, 

βίκμκηαζ δδθαδή απυ πνυζςπα, οθζηυ ηαζ ιεηά παναηηήνεξ- ηείιεκμ. 

 πεηζηυ πνμαθδιαηζζιυ εειαημπμζεί μ Pίηζμξ ζημ ιμκυθμβμ «Aπμπαζνεηζζιυξ» 

(ηυι. Γ‟, 253- 272). ημκ ιμκυθμβμ πανμοζζάγεηαζ κα ιζθά μ Γνδβυνδξ Aολεκηίμο, 

απμηθεζζιέκμξ ζηδ ζπδθζά ηδξ ιμκήξ Mαπαζνά: «Tέθεζςζακ πζα ηα ρέιαηα- δζηά ιαξ ηαζ 

λέκα./ Δ θςηζά δ πακηάκαζζα πθδζζάγεζ. Αεκ ιπμνείξ πζα/ κα λεπςνίζεζξ ακ ηαίβεηαζ 

ζημίκμξ ή θηένδ ή εοιάνζ. Δ θςηζά πθδζζάγεζ. / Kζ υιςξ πνέπεζ κα πνμθηάζς κα 

λεπςνίζς,/ κα δς, κα οπμθμβίζς, κα ζηεθηχ- (βζα πμζμκ; Γζα ιέκα; Γζα ημοξ άθθμοξ;) 

Πνέπεζ [...]/ (Aθθζχηζηα πμο αημφβεηαζ δ θςκή ιμο ζήιενα. Mδκ είκαζ/ αοηή πμο ιμο 

γδηάηε; Aοηή πμο εάεεθα κ‟ αημφζεηε; Mδκ είκαζ/ ιμκάπα αοηή δ ζςζηή θςκή ιμο; ή δ 

θςκή ζαξ; δ θςκή υθςκ ιαξ;)» (υ.π., 253, 265). 

 H ζδιαζία ημο ζηίπμο «Aθθζχηζηα πμο αημφβεηαζ δ θςκή ιμο ζήιενα» (υ.π., 265), 

απυ ηδ ζημπζά ημο δεοηενμαάειζμο πθαζζίμο, είκαζ δοκαηυκ κα ζοζπεηζζηεί ιε ηδκ 

πενίζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ μ ιμκμθμβζζηήξ, ιε ηδκ ιεηααμθή πμο ημο επζθένεζ δ 

απυθαζδ ηδξ εοζίαξ η.θ.π. Eίκαζ πανάθθδθα ζαθήξ ηαζ δ εζνςκζηή θεζημονβία ημο, ηαεχξ 

δ θςκή ημο “Aολεκηίμο” είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δ θςκή πμο μ Pίηζμξ ημο απμδίδεζ 

ζημκ ζοβηεηνζιέκμ ιμκυθμβμ. ιςξ, μ δζζηαβιυξ ημο παναηηήνα- Aολεκηίμο κα 

ακαβκςνίζεζ ηδ θςκή ημο ςξ ηαοηυζδιδ ιε αοηή πμο είπε πνμδβμοιέκςξ, ηεζιεκζηά 

ζοκανηάηαζ, ηαζ πάθζ εζνςκζηά, ιε ηδκ ζζημνζηή ζηζβιή. Δ «αθθζχηζηδ» θςκή ιπμνεί κα 

είκαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ εζηαζίεξ ημο ιμκμθμβζζηή, αοηή πμο ημο γδημφκ μζ άθθμζ, αοηή πμο 

επζεοιεί κα πνμζθένεζ, δ βκήζζα θςκή ημο, δ θςκή ηςκ άθθςκ, δ θςκή υθςκ. Ώπυ ηδ 

ζημπζά ημο πνςημαάειζμο πθαζζίμο, μζ εζηαζίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ θςκή πμο “πνέπεζ” κα 

επζθέλεζ μ Pίηζμξ βζα κα δχζεζ ζημκ ιμκμθμβζζηή. Σμ βεβμκυξ υηζ δ θςκή είκαζ 

«αθθζχηζηδ», ακαβκςνίγεηαζ εδχ απυ ημκ ίδζμ ημκ ιμκμθμβζζηή, αθθά δ ιεηαηνμπή 

δζηαζχκεηαζ ζδεμθμβζηά λακά απυ ημκ ίδζμ ημκ ιμκμθμβζζηή. 

 ημ ιμκμδναιαηζηυ πμίδια ημο Pίηζμο ηυζμ δ ακαβκχνζζδ ηδξ ιεηααμθήξ υζμ ηαζ 

δ δζηαίςζή ηδξ θαιαάκμοκ πχνα ηεζιεκζηά. O Aθ. μφηζμξ είπε πνμπςνήζεζ έκα αήια πζμ 

ιπνμζηά, υπςξ θαίκεηαζ ζημ αηυθμοεμ πνμθμβζηυ ζδιείςια ημο ιμκμδναιαηζημφ 

πμζήιαηυξ ημο «Mμκυθμβμξ εκυξ εη ηςκ δφμ ηονακκμηηυκςκ Mαονμιζπαθαίςκ»: «H 

πμίδζζξ αφηδ εέθεζ θακή αέααζα πμθφ ηδξ οπμεέζεςξ οπμδεεζηένα· ηαεζενχεδ υιςξ 

ηνυπμκ ηζκά απυ ημκ αεάκαημκ Γεχνβζμκ, υζηζξ, αιένζικμξ εζξ ηαξ παναιμκάξ αοηάξ ηδξ 

ηαηαδίηδξ ημο δζα ημκ επζηείιεκμκ εάκαημκ, επαλαιάκβαλε, θέβμοκ, ζπλερψο ηελ 

αλάγλσζίλ ηεο κε ηφλνλ θσλήο ελζνπζηψζεο θαη κε δάθξπα παηξησηηθψλ παξαθνξψλ»
285

. O 

μφηζμξ πανμοζζάγεζ ημ ίδζμ ημ θοζζηυ πνυζςπμ κα “ακαβκςνίγεζ” ημκ εαοηυ ημο ζημκ 
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παναηηήνα ηαζ κα παναιενίγεζ ημ δζηυ ημο θυβμ, βζα κα «επακαθαιαάκεζ ζοκεπχξ» ημκ 

πεπμζδιέκμ θυβμ. 

 Οζ πνμδβμφιεκεξ παναηδνήζεζξ απμαθέπμοκ ζηδκ επζζήιακζδ ηδξ ιμκμιένεζαξ 

ηδξ δεμκημθμβζηήξ πνμζέββζζδξ, ηαεχξ επζηεκηνχκεηαζ ζε ιμκμθυβμοξ πμο δζαηςιςδμφκ 

ή ζηδθζηεφμοκ. Ώπμαθέπμοκ αηυιδ ζηδκ επζζήιακζδ ημο βεβμκυημξ υηζ δ εκ θυβς 

πνμζέββζζδ παναβκςνίγεζ πςξ, ζε ηεθζηή ακάθοζδ, μζ ιμκμθμβζζηέξ δεκ είκαζ ηα ζζημνζηά 

πξφζσπα, αθθά ραξαθηήξεο πμο ακαπανζζημφκ ζζημνζηά πνυζςπα. Αεκ ζοιααίκεζ ηάηζ 

νζγζηά δζαθμνεηζηυ, υηακ μ πμζδηήξ πνδζζιμπμζεί θοζζηά ή ηεπκδηά ακηζηείιεκα ή έιαζα 

πθάζιαηα (αθθά ηαζ ζδεαηέξ ή ηεζιεκζηέξ ηαηαζηεοέξ, υπςξ εα δμφιε αιέζςξ παναηάης, 

ιε αάζδ έκα ζπυθζμ ημο Aπμζημθάηδ) ςξ οθζηυ βζα κα ηα ιεηαπθάζεζ ζε παναηηήνεξ, ζε 

ηάηζ άθθμ απυ αοηυ πμο είκαζ πναβιαηζηά. Συζμ δ δζαηςιχδδζδ υζμ ηαζ δ ελζδακίηεοζδ, 

δ ζμαανή πναβιάηεοζδ ή δ ζηδθίηεοζδ, εη ηςκ πναβιάηςκ αηονχκμοκ ηδκ αημιζηυηδηα 

ημο ζζημνζημφ πνμζχπμο. 

 O Aπμζημθάηδξ παναηδνεί, απυ ηδ δεμκημθμβζηή ζημπζά, βζα ημ πμίδια ημο Λ. 

Πμνθφνα «O Xάνμξ»
286

: «Πυζμ εα βεθμφζε μ ίδζμξ [μ Πμνθφναξ], ακ έαθεπε θ.π. ηακέκα 

κα ημο ηάκδ ζηίπμοξ, υπςξ αοηυξ έηακε ζημ εβχ ημο Xάνμο, ηαζ κα ημκ πανμοζζάγδ κα θέδ 

πςξ “είιαζ μ αεάκαημξ (ιε ηδκ έκκμζα ημο πενίθδιμξ) ηναβμοδζζηήξ, πμο νζιάνς ημ 

ιοζηζηά ιε ημ νοειζηά, ημ παθθδηανίζα ηαζ ημ ηοπανίζζα, ημ ζοκμδεφμοκ ιε ημ 

πμνεφμοκ”. Με ημ δίηζμ ημο εα ιπμνμφζε ηζ‟ υθαξ κα εοιχζδ μ Πμνθφναξ, βζαηί δεκ είκαζ 

έηζζ ημ εβχ βζα ημκ ίδζμ ημκ εαοηυ ημο
287

». Ο Aπμζημθάηδξ ηνίκμκηαξ ημ πμίδια ημο 

Πμνθφνα ακαθδεμθακέξ, ημ αδζηεί, Πναβιαηζηά, οπάνπμοκ ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα πμο 

ζηδνίγμκηαζ ζε ελυθεαθιεξ ηαζ ακαθδεμθακείξ ακηζεέζεζξ. Mζα ηέημζα επζκμεί μ ίδζμξ μ 

Aπμζημθάηδξ ζημ παναπάκς απυζπαζια ηαζ ηδ αάγεζ ζημ ζηυια ημο Πμνθφνα, ηάκμκηάξ 

ημκ κα θέεζ υηζ είκαζ «πενίθδιμξ ηναβμοδζζηήξ» ηαζ υηζ «νζιάν[εζ] ημ παθθδηανίζα ιε ημ 

ηοπανίζζα». Σέημζεξ υιςξ ακηζεέζεζξ δεκ απακημφκ ζημ πμίδια ημο Πμνθφνα, ζε αοηυ δεκ 

δζαηςιςδείηαζ μφηε ζαηζνίγεηαζ μ Xάνμξ. Χξ πνμξ ημ δεφηενμ ζηέθμξ ηδξ επίηνζζδξ, υηζ ημ 

εβχ ημο Xάνμο δεκ είκαζ έηζζ βζα ημκ ίδζμ ημκ εαοηυ ημο (ακαθδεμθάκεζα), μ Aπμζημθάηδξ 

παναβκςνίγεζ υηζ δ ιμκμδναιαηζηή πανμοζίαζδ δεκ ζοκεπάβεηαζ ιζιδηζηή πζζηυηδηα ηδξ 

πνμμπηζηήξ ημο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ, αθθά ηδκ επζκυδζδ, ηδ δδιζμονβία πνμμπηζηήξ. ημ 

ίδζμ πθαίζζμ ιπμνεί ηακείξ κα ακαηαθέζεζ ηζξ δζαιανηονίεξ ημο Bάνκαθδ (ακάιεζα ζε 

πμθθμφξ άθθμοξ) βζα ηδ ιεηαπείνζζδ ημο Αζμκφζζμο PμΎδδ απυ ημκ μθςιυ
288

 ή ηα ζπυθζα 

ημο Kααάθδ βζα ηδ ιεηαπείνζζδ ημο οιεχκα ημο ηοθίηδ απυ ημκ Tennyson
289
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 Ο Aπμζημθάηδξ, υπςξ ακαθέναιε, επακαθαιαάκεζ ημ οπμηζεέιεκμ ιμκηέθμ 

ιμκμδναιαηζημφ πμζήιαημξ ημο Πμνθφνα, πνδζζιμπμζχκηαξ οθζηυ απυ ημκ ίδζμ ημκ 

Πμνθφνα, ιε ζηυπμ ηδ ζαηζνζηή ημο πανμοζίαζδ, ηαεχξ ηα θυβζα πμο ημο “αάγεζ ζημ 

ζηυια” απμηεθμφκηαζ απυ θέλεζξ ηαζ θνάζεζξ ημο πμζήιαημξ «O Xάνμξ». Ο Bάνκαθδξ 

επίζδξ επζκμεί έκακ «Pierre de Ronsard» (Πνηεηηθά, 166), έκακ Iμφδα ζημ πμίδια «H 

αβςκία ημο Iμφδα» (Πνηεηηθά, 106- 108). O Kααάθδξ επζκμεί ημοξ πνζζηζακμφξ ημο «Oοη 

Έβκςξ» (Tα πνηήκαηα B’, 1928, 68) ηαζ ημο «Eζξ ηα πενίπςνα ηδξ Aκηζμπείαξ» (Tα 

πνηήκαηα B’, 1933;, 99-100). Δ δζαθμνά, αέααζα, ανίζηεηαζ ζηδ ιεευδεοζδ ηδξ επζκυδζδξ. 

O Πμνθφναξ, μ Bάνκαθδξ ηαζ μ Kααάθδξ επζκμμφκ μιμζμβεκείξ πνμμπηζηέξ βζα ημ Xάνμ, 

ημκ Pierre de Ronsard, ημκ Iμφδα ηαζ ημοξ πνζζηζακμφξ, μζ μπμίεξ ημοξ ηαεζζημφκ 

αθδεμθακείξ. Ώκηζεέηςξ, μ Aπμζημθάηδξ ζοιθφνεζ ακηζεεηζηέξ πνμμπηζηέξ, υπςξ ηάκεζ μ 

Aθέλακδνμξ μφηζμξ ιε ημοξ κεηθηνχο κνλνιφγνπο ημο (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ5) 

πμο έπμοκ ςξ οπμηείιεκμ εηθμνάξ ημκ Kαπμδίζηνζα ζημ Παλφξακα ηεο Eιιάδνο ή μ 

Pίηζμξ, ιε ημοξ επίζδξ ιεζηημφξ ιμκμθυβμοξ ηςκ Πνξηξαίησλ (ηυι. A). 

 Μέπνζ αοημφ ημο ζδιείμο ζπμθζάζηδηακ ηφπμζ παναηηήνςκ πμο πανζζημφκ 

αζζεδηά (ακηζηείιεκα, έιαζα υκηα, κεηνμί ηαζ ζζημνζηά πνυζςπα). ηδ ζοκέπεζα εα 

αζπμθδεμφιε ιε παναηηήνεξ πμο πανζζημφκ ηα ιδ- αζζεδηά, δδθαδή ηεζιεκζηέξ ή ζδεαηέξ 

ηαηαζηεοέξ (θμβμηεπκζημφξ παναηηήνεξ, βεςβναθζηά μκυιαηα ηαζ αθδνδιέκεξ έκκμζεξ). 

Θα αζπμθδεμφιε ηαηανπήκ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηεζιεκζηχκ ηαηαζηεοχκ, δδθαδή ιε ημοξ 

θμβμηεπκζημφξ παναηηήνεξ. Να παναηδνήζμοιε ελανπήξ υηζ, ακ δεπεμφιε πςξ ηα ζζημνζηά 

πνυζςπα ακηζιεηςπίγμκηαζ ζακ κα ήηακ ηείιεκα πμο λακαβνάθμκηαζ, δ απυζηαζδ πμο 

πςνίγεζ ημοξ παναηηήνεξ- ζζημνζηά πνμζχπα απυ ημοξ ήδδ πεπμζδιέκμοξ παναηηήνεξ 

(ημοξ θμβμηεπκζημφξ) δεκ είκαζ ιεβάθδ. Οζ ήδδ πεπμζδιέκμζ ιμκμθμβζζηέξ έθημοκ ηδκ 

ηαηαβςβή ημοξ, απυ ιοεμθμβζηέξ αθδβήζεζξ, απυ αθδβήζεζξ πμο ααζίγμκηαζ ζε θασηέξ 

δμλαζίεξ, απυ ηδ Bίαθμ ή απυ θμβμηεπκζηά ηείιεκα
290

. Μπμνεί κα ζδιεζςεεί υηζ ζημ οθζηυ 

κεμεθθδκζηχκ ιμκμδναιαηζηχκ πμζδιάηςκ πμο έπμοιε θάαεζ οπυρδ, μζ πμζδηέξ 

πνδζζιμπμζμφκ ηονίςξ πενζθενεζαημφξ παναηηήνεξ ημο ανπαζμεθθδκζημφ δνάιαημξ ηαζ 
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ζπακζυηενα ημο ζαζλπδνζημφ. Mία απυ ηζξ αζηίεξ ηδξ επζθμβήξ ιδ-πνςηαβςκζζηζηχκ 

παναηηήνςκ είκαζ υηζ, ιέζς αοηχκ, δ οπυεεζδ ημο ένβμο απυ ημ μπμίμ έθημοκ ηδκ 

ηαηαβςβή ημοξ ιπμνεί κα ακηζιεηςπζζηεί απυ ιία κέα πνμμπηζηή: δδθαδή, απυ ηδκ 

πνμμπηζηή παναηηήνςκ πμο είπακ πενζθενεζαηή εέζδ ηαζ νυθμ ζημ ανπζηυ θμβμηεπκζηυ 

πθαίζζμ (αθ. ηδκ ακάθοζδ ημο πμζήιαημξ «O Bαζζθεφξ Kθαφδζμξ» ζηδκ εκυηδηα B8). 

 Aοημί μζ παναηηήνεξ βεκζηυηενα ακηθμφκηαζ, ςξ οθζηυ, απυ πάζδξ θφζεςξ ηείιεκα 

(απυ ηδ Bίαθμ, απυ θασηέξ δμλαζίεξ ή απυ ηδ ιοεμθμβία) ηαζ, ηαηά ηδκ αλζμπμίδζή ημοξ 

ζε ιμκμδναιαηζηά ηείιεκα, παναηδνμφκηαζ δφμ ααζζηέξ ιεηαηνμπέξ: α) ημοξ απμδίδεηαζ 

θςκή
291

 (ιεηαηνμπή πμο ζζπφεζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ παναηηήνςκ μζ μπμίμζ πανζζημφκ 

ακηζηείιεκα, έιαζα υκηα ηαζ ζδεαηέξ ηαηαζηεοέξ)· α) ιμκμδναιαηζημπμζμφκηαζ. Χξ πνμξ ηδ 

δεφηενδ ιεηαηνμπή, πμο ζζπφεζ ιυκμ βζα ηζξ ηεζιεκζηέξ ηαηαζηεοέξ, παναηδνμφιε υηζ ηα 

ηείιεκα απυ ηα μπμία ακηθμφκηαζ μζ παναηηήνεξ/ οθζηυ είκαζ δναιαηζηά ή, ζπακζυηενα, 

απαββεθηζηά. Οζ παναηηήνεξ ζοκεπχξ, ζημ ανπζηυ ημοξ πθαίζζμ, ζοκοπήνπακ ζημ ίδζμ 

επίπεδμ ιε άθθμοξ παναηηήνεξ ηαζ μζ πνμμπηζηέξ ημοξ δζαζηαονχκμκηακ επί ίζμζξ υνμζξ ιε 

ηζξ άθθεξ πνμμπηζηέξ. ηδκ απαββεθηζηή ηαζ ζηδ δναιαηζηή ηαηδβμνία δεζπυγμοκ ή 

εοκμμφκηαζ δζαθμνεηζηέξ θμβζηέξ απυ εηείκδ πμο δεζπυγεζ ζηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία. 

Έηζζ, ηυζμ ζηδ δναιαηζηή υζμ ηαζ ζηδκ απαββεθηζηή ηαηδβμνία πανμοζζάγμκηαζ 

πενζζζυηενεξ απυ ιία πνμμπηζηέξ, ιε δζαθμνεηζηυ αέααζα ηνυπμ ζηδκ ηάεε ηαηδβμνία. Δ 

κέα πνμμπηζηή ηδκ μπμία ζπδιαηίγεζ μ πμζδηήξ βζα ημκ ιμκμδναιαηζηυ παναηηήνα, 

δδιζμονβείηαζ οπυ ημ πνίζια ιίαξ άθθδξ θμβζηήξ. Δ πνμμπηζηή ημο δεζπυγεζ έκακηζ άθθςκ 

πνμμπηζηχκ, μζ μπμίεξ, υηακ πανμοζζάγμκηαζ απυ ημκ ιμκμθμβζζηή, θεζημονβμφκ αθεκυξ ςξ 

παναεέιαηα ηαζ αθεηένμο πάκηα ιέζα απυ ημ, εκδεπμιέκςξ παναιμνθςηζηυ, πνίζια ηδξ 

δζηήξ ημο πνμμπηζηήξ. 

 Tέθμξ, ζε μνζζιέκα ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα πνμζςπμπμζμφκηαζ ηαζ ιζθμφκ 

βεςβναθζηά ηφνζα μκυιαηα (υπςξ π.π. «Όικμξ: H 25δ Mανηίμο ημο 1821. Δ Eθθάξ πνμξ 

ηα ηέηκα ηδξ» ημο Aκη. Μακμφζμο
292

, «H Aεήκα ηθαίεζ ηδκ Aθελάκδνα ηδξ»
293

 ημο Aν. 

Πνμαεθέββζμο η.θ.π.) ηαζ αθδνδιέκεξ έκκμζεξ
294

, υπςξ μ ιμκυθμβμξ ηδξ δδιμηζηήξ 

πμίδζδξ ζημ πμίδια ημο Π. Πακά «Mήκοζζξ ηδξ δδιμηζηήξ εκχπζμκ ηδξ ηνζηζηήξ»
295

. 

                                                 
291

. Σμ υηζ ζημ ανπζηυ ημοξ πθαίζζμ (ζηα θμβμηεπκζηά ηείιεκα, δδθαδή, απυ ηα μπμία ακηθμφκηαζ) ημοξ είπε 

ήδδ απμδμεεί θςκή δε ζδιαίκεζ υηζ δ ακενχπζκδ μιζθία απμηεθεί ζδζυηδηά ημοξ. Οζ ηεζιεκζηέξ ηαηαζηεοέξ 

δεκ είκαζ πνυζςπα αθθά παναηηήνεξ/ ζδιεία, πμο ηαεχξ ιεηαηνέπμκηαζ ζε δζαηείιεκμ, απμζοκηίεεκηαζ ηαζ 

ηαοηυπνμκα βίκμκηαζ οθζηυ βζα ιζα κέα ζφκεεζή ημοξ. 
292

. Aκη. Mακμφζμξ, Λπξηθά πνηήκαηα. Aλακλήζεηο, Aεήκα, ηοπ. Eθθδκζηήξ Aκελανηδζίαξ, 1876, 143- 146. 
293

. Aν. Πνμαεθέββζμξ, Πνηήκαηα παιαηά θαη λέα, ηυι. A‟, Aεήκα, Eζηία, 1896, 256- 258.  
294

. Bθ. π.π. ηαζ ημ ιμκμδναιαηζηυ πμίδια ημο Fr. Villon, «Probleme B. Au nom de la fortune»: Oη κπαιάληεο 

θη άιια πνηήκαηα, εζζ.- ιεη. ζπυθ. π. ηζαδανέζδξ, Aεήκα, Γαανζδθίδδξ, 1988 (α‟ έηδ. 1979), 146- 149. 
295

. Π. Πακάξ, Έξγα Aξγίαο..., υ.π., 53- 54. 
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 Δ θφζδ ηςκ παναηηήνςκ πμο ακαπανζζημφκ ηα αζζεδηά (ακηζηείιεκα, κεηνμί, 

εηπνυζςπμζ ημο γςζημφ ααζζθείμο, ζζημνζημί παναηηήνεξ) ηαζ ηα ιδ- αζζεδηά 

(αθδνδιέκεξ έκκμζεξ, βεςβναθζηά μκυιαηα ηαζ ήδδ πεπμζδιέκμζ παναηηήνεξ), άπηεηαζ ημο 

πνμζδζμνζζιμφ ημο πμζμφ ημοξ, ηαηά ημ υηζ μζ παναηηήνεξ αοημί είκαζ εη ηςκ πνμηένςκ 

πνμζδζμνζζιέκμζ. Αφμ είκαζ ηα ααζζηά ηαζ αθθδθέκδεηα ζημζπεία ημο ζπδιαηζζιμφ ημοξ, 

πμο εκδζαθένμοκ απυ αοηή ηδκ άπμρδ. Σμ έκα ζημζπείμ είκαζ δ επακαθδπηζηυηδηα, αθμφ μζ 

ιμκμθμβζζηέξ αοημφ ημο ηφπμο δεκ επζκμμφκηαζ απυ ημοξ πμζδηέξ, αθθά οπάνπμοκ ήδδ ζε 

ηάπμζα πναβιαηζηυηδηα, απυ ηδκ μπμία απμζπχκηαζ ηαζ ιεηαθένμκηαζ ζε ιίακ άθθδ. Έηζζ, 

απυ ηδ θφζδ ηςκ μιζθδηχκ απμννέεζ ημ εη ηςκ πνμηένςκ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ ημοξ, ημ 

βεβμκυξ δδθαδή υηζ, ιεηαημπζγυιεκμζ απυ ημ ανπζηυ ημοξ πθαίζζμ, μζ ιμκμθμβζζηέξ αοημφ 

ημο ηφπμο παναιέκμοκ ακαβκςνίζζιμζ. Σμ δεφηενμ ζημζπείμ είκαζ δ ηνμπμπμίδζδ. 

Ώπμζπχιεκμζ μζ παναηηήνεξ απυ ημ ανπζηυ ημοξ πθαίζζμ, δεκ παναιέκμοκ αηέναζμζ, αθθά 

ιεηαηνέπμκηαζ ζε οθζηυ ζπδιαηζζιμφ ιζαξ άθθδξ ηεζιεκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Δ 

ιεηαηυπζζή ημοξ ζζμδοκαιεί ιε ηνμπμπμίδζδ. ε ηέημζα ηείιεκα, ημ πεπμζδιέκμ δεκ 

έβηεζηαζ ζε ηαεεαοηή ηδ “ιίιδζδ” ημο οπάνπμκημξ ή ημο ήδδ πεπμζδιέκμο, αθθά ζηδκ 

ηνμπμπμζδηζηή δνάζδ ημο πμζδηή, ζημ βεβμκυξ, δδθαδή, υηζ ακαδδιζμονβεί ημκ ηνυπμ 

φπανλδξ αοημφ πμο έπεζ ζηδ δζάεεζή ημο. Δ επακαθδπηζηή / ηνμπμπμζδηζηή δζαδζηαζία 

ζπδιαηζζιμφ δεκ θαιαάκεζ πχνα αάζεζ ιζαξ μθζηήξ ακηίεεζδξ εαοημφ/ άθθμο, αθθά 

ζφιθςκα ιε ηδκ ακηίεεζδ πανυιμζμ / δζαθμνεηζηυ, δδθαδή ιε ιζα ακηίεεζδ ααειμφ. 

 Δ δζαδζηαζία εηείκδ (επακαθδπηζηυηδηα/ ηνμπμπμίδζδ) αάζεζ ηδξ μπμίαξ μνζζιέκμζ 

παναηηήνεξ έπμοκ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ, θυβς ηδξ θφζδξ ημοξ, είκαζ δοκαηυκ κα 

πενζβναθεί ςξ ιμνθή ημο νδημνζημφ ζπήιαημξ ηδξ πνμζςπμπμζίαξ
296

. Δ πνμζςπμπμζία 

μνίγεηαζ ιε πενζζζυηενμοξ απυ έκακ ηνυπμοξ, ακάθμβα ιε ηα υνζα ηδξ δζηαζμδμζίαξ ηδξ 

(πμζμο είδμοξ μκηυηδηεξ πενζθαιαάκεζ) ηαζ ιε ημ ιδπακζζιυ ζημκ μπμίμ ααζίγεηαζ (ζηδκ 

έιθαζδ πμο δίκεηαζ ζημ κεηαζπδιαηζζηζηυ ζημζπείμ ή ζημ ζημζπείμ ηδξ επζκυδζδξ). Έηζζ, 

έπεζ εεςνδεεί α) απυδμζδ ακενχπζκςκ ζδζμηήηςκ ζε αθδνδιέκεξ ζδέεξ, πνάβιαηα ηαζ ιδ- 

ακενχπζκα υκηα
297

, μπυηε δεκ δζαηνίκεηαζ απυ ηδκ πνμζςπμπμίδζδ· α) δζαδζηαζία 

                                                 
296

. Αεκ ακαθενυιαζηε ζημκ νδημνζηυ ηξφπν ηδξ πνμζςπμπμίδζδξ. H δζάηνζζδ πμο πνμηείκμοιε ακάιεζα 

ζημ ήδδ πεπμζδιέκμ ή οπάνπμκ ηαζ ζημκ ζπδιαηζζιυ παναηηήνςκ δεκ βίκεηαζ ζηδ αάζδ ημο ακ μζ 

ιμκμθμβζζηέξ πανζζημφκ πνυζςπα ή ιδ- ακενχπζκεξ μκηυηδηεξ. O ηφπμξ εφνεζδξ πμο ζπμθζάγεηαζ εδχ δεκ 

πενζθαιαάκεζ ιυκμ ηείιεκα ζηα μπμία ιζθμφκ ιδ- ακενχπζκεξ μκηυηδηεξ. Kαηά ηδκ άπμρή ιαξ, δ δζαδζηαζία 

δ μπμία ζηδνίγεζ αοηυ ημκ ηφπμ εφνεζδξ αθμνά ηαζ ζε μνζζιέκμοξ ιμκμθυβμοξ ηςκ μπμίςκ ημ οπμηείιεκμ 

εηθμνάξ πανζζηά ακενχπζκμ μκ. 
297

. Bθ.: J. A. Cuddon, A Dictionary of Literary Terms, G.B., Penguin Books, 1979, υπμο δ πνμζςπμπμζία 

δεκ δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηδκ πνμζςπμπμίδζδ: «απυδμζδ ακενχπζκςκ ζδζμηήηςκ ζε ιδ- ακενχπζκα υκηα ή 

αθδνδιέκεξ μκηυηδηεξ»· αθ. ηαζ James J. Paxson, The Poetics of Personification, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1994, 49-50· ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, ιμθμκυηζ μ μνζζιυξ ηδξ πνμζςπμπμζίαξ αθμνά ανπζηά 

ζηδκ απυδμζδ μιζθίαξ ζε ιδ- ακενχπζκα υκηα ή αθδνδιέκεξ έκκμζεξ, πνμηείκεηαζ δ δζεφνοκζή ημο χζηε κα 

πενζθαιαάκεζ ηδκ απυδμζδ μιζθίαξ ζε ηάεε ηαηδβμνία Eηενυηδηαξ (Otherness): ζηζξ βοκαίηεξ, ζηα παζδζά, 

ζημοξ δθζηζςιέκμοξ, ζηζξ ιεζμκυηδηεξ πάζδξ θφζεςξ η.θ.π. 
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ζπδιαηζζιμφ ηάεε θακηαζηζημφ παναηηήνα
298

· ηαζ β) απυδμζδ θςκήξ ζηα άθςκα ηαζ 

πανμοζίαξ ζημοξ απυκηεξ (πμο ςξ απυκηεξ δεκ έπμοκ θςκή)
299

. Oζ μνζζιμί πμο 

αημθμοεμφκ (ηθαζζηυξ μ πνχημξ, ημο 19
μο

 αζχκα μ δεφηενμξ), είκαζ παναηηδνζζηζημί ηδξ 

ηνίηδξ ακηίθδρδξ βζα ηδκ πνμζςπμπμζία: 

 

Δ πνμζςπμπμζία ζοκίζηαηαζ ζηδκ ακαπανάζηαζδ εκυξ απυκημξ πνμζχπμο ςξ πανυκημξ, ζημ κα 

ιεηαηνέπεηαζ ζε έκανενμ έκα αμοαυ ή άιμνθμ πνάβια ηαζ ζημ κα ημο απμδίδεηαζ μνζζιέκδ ιμνθή 

ηαζ βθχζζα, ή ιζα ζοβηεηνζιέκδ ζοιπενζθμνά ανιυγμοζα ζημ παναηηήνα ημο
300

. 

 

Δ πνμζςπμπμζία, πμο δεκ πνέπεζ κα ζοβπέεηαζ μφηε ιε ημκ δζαθμβζζιυ μφηε ιε ηδκ απμζηνμθή πμο 

ζπεδυκ πάκηα ηδκ ζοκμδεφμοκ, ζοκίζηαηαζ ζηδκ ιε ηάπμζμ ηνυπμ ημπμεέηδζδ επί ζηδκήξ ηςκ 

απυκηςκ, ηςκ κεηνχκ, ηςκ οπενθοζζηχκ υκηςκ ή αηυιδ υκηςκ αρφπςκ. οκίζηαηαζ ζημ υηζ ημοξ 

δίκεηαζ ηίκδζδ, μιζθία, δοκαηυηδηα απάκηδζδξ, χζηε κα ιπμνεί ηακείξ κα ηα αημφεζ
301

. 

 

Ώπυ ηδ ζημπζά ιαξ, θεζημονβζηή είκαζ μ ηνίηδ ακηίθδρδ πενί πνμζςπμπμζίαξ, δζυηζ αάζεζ 

αοηήξ ιπμνμφκ κα εκκμδεμφκ υθμζ μζ ηφπμζ, ηαζ ιυκμκ αοημί, ιμκμθμβζζηχκ μζ μπμίμζ 

έπμοκ, εη ηςκ πνμηένςκ, πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ. φιθςκα ιε ηα πνμδβμφιεκα, εα 

ακαθενυιαζηε ζημ ελήξ ζε ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα ημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ ηςκ μπμίςκ 

πνμηφπηεζ ιέζς ηδξ ηνμπμπμζδηζηήξ- επακαθδπηζηήξ δζαδζηαζίαξ ιε ημκ υνμ 

πξνζσπνπνηεηηθνί κνλφινγνη. Βδχ έπμοιε ηείιεκα πμο δεκ πενζθαιαάκμοκ απθχξ ημκ 

πνμζςπμπμζδηζηυ ηνυπμ, αθθά δμιμφκηαζ ςξ ηείιεκα αάζεζ αοημφ. ε ηέημζα ηείιεκα 

πνμτπμηίεεηαζ υηζ μ θυβμξ, ζθαζνζηά εεςνδιέκμξ, είκαζ εηπςνδιέκμξ ζε ήδδ πεπμζδιέκμ ή 

οπανηηυ οπμηείιεκμ εηθμνάξ. Δ πνμζςπμπμζδηζηή δζαδζηαζία δεκ πενζμνίγεηαζ ζημ 

επίπεδμ ηδξ θνάζδξ, αθθά ζοκζζηά ημ ίδζμ ημ ηείιεκμ. Έκα ακηζηείιεκμ θοζζηυ ή ηεπκδηυ, 

έκα έιαζμ αθθά άθςκμ, έκα ζζημνζηυ πνυζςπμ, έκαξ παναηηήναξ (θμβμηεπκζηυξ ή άθθμξ), 

έκαξ κεηνυξ, έκα βεςβναθζηυ ηφνζμ υκμια ή ιζα έκκμζα, ιπμνμφκ κα έπμοκ ημ θυβμ απ‟ 

ανπήξ ιέπνζ ηέθμοξ, ζε ιμκμθμβζηυ ηείιεκμ, ιυκμ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ: ζηδ ιμκμδναιαηζηή 

                                                 
298

. The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, έηδ. A. Preminger- T. V. F. Brogan, Princeton - 

New Jercey, Princeton University Press, 1993: «θυβμξ εκυξ θακηαζηζημφ πνμζχπμο». ε ιεθέηδ ημο H. 

Miller βζα ηδκ πνμζςπμπμζία ζηδκ αθήβδζδ (Versions of Pygmalion, Cambridge- Massachusetts, Harvard 

University Press, 1990, 49), δ πνμζςπμπμζία εεςνείηαζ δ δδιζμονβζηή πεζνμκμιία ημο Ποβιαθίςκα, ημ 

υκμια πμο ηαζνζάγεζ ζε αοηυ πμο ηάκεζ μ ζοββναθέαξ, μ αθδβδηήξ ηαζ μ ακαβκχζηδξ. 
299

. Bθ.: M. Aquien ηαζ G. Molinié, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Πανίζζ, Librairie Générale 

Francaise, 1996: «απυδμζδ θυβμο ζημοξ κεηνμφξ, ζημοξ απυκηεξ, ζηα γχα, ζηα άροπα ή ζε αθαζνέζεζξ». Bθ. 

αηυιδ J. Gardes-Tamine ηαζ M.- Cl. Hubert, Dictionnaire de critique littéraire, Πανίζζ, Armand Colin, 

1996: «απυδμζδ θυβμο ζε υκηα υπςξ κεηνμφξ, απυκηεξ ή πνάβιαηα πμο ημκ ζηενμφκηαζ». 
300

. Cicero, Ad C. Herennium. De ratione dicendi Rhetorica ad Herennium), ιεη. H. Caplan, Cambridge- 

Massachusetts, Harvard University Press, 1989 (α‟ έηδ. 1954), 398. 
301

. P. Fontanier, Figures du discours, πνμθ. G. Genette, Πανίζζ, Flammarion, 1977 (α‟ έηδ. πνχημο ιένμοξ 

1821, α‟ έηδ. δεφηενμο ιένμοξ 1827), 404.  
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ηαζ ζηδκ “οπεν”ιμκμδναιαηζηή. O θυβμξ αοημφ ημο ηφπμο οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ ιπμνεί 

κα οπάνλεζ ζε ηείιεκμ ςξ ιδ- εβηζαςηζζιέκμξ, ιυκμ ζε ηαηδβμνίεξ ιε πνμζδζμνζζιέκμ 

οπμηείιεκμ εηθμνάξ. 

 

B5. Τν πξνζδηνξηζκέλν πνηόλ θαη ε δεζπόδνπζα ινγηθή ηεο κνλνδξακαηηθήο 

θαηεγνξίαο. 

 Δ ζδζυηδηα ημο πνμζδζμνζζιέκμο πμζμφ ηδξ εηθμνάξ ζοιαάθθεζ ζημ ζπδιαηζζιυ 

ηδξ δεζπυγμοζαξ θμβζηήξ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, ηδξ κνλνπξννπηηθφηεηαο
302

. Σμ 

βεβμκυξ, αέααζα, υηζ ηα επζημζκςκζαηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ 

(ακάιεζα ζηα μπμία ηαζ ημ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ) είκαζ δοκαηυκ κα αλζμπμζδεμφκ ζηδκ 

ηαηεφεοκζδ ιίαξ μνζζιέκδξ θμβζηήξ, ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ, δεκ ζδιαίκεζ υηζ αοηή δ 

θμβζηή έπεζ οπμπνεςηζηυ παναηηήνα ηαζ υηζ ζε ηάεε ιμκμδναιαηζηυ ηείιεκμ είκαζ 

ακζπκεφζζιεξ υθεξ μζ υρεζξ πμο ηδ ζοκεέημοκ. Tμ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ ημο οπμηεζιέκμο 

ηδξ εηθμνάξ αλζμπμζείηαζ ιε ηνυπμ χζηε κα ζοιαάθθεζ ζημ ζπδιαηζζιυ ηδξ θμβζηήξ ηδξ 

ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ, ζε ηνία είδδ ηδξ ηαηδβμνίαξ: ζημκ δναιαηζηυ, ημκ εηθναζηζηυ (αθ. 

ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ3) ηαζ ημκ ιεζηηυ ιμκμθυβμ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ5)
303

. 

Aλζμπμίδζδ ημο πμζμφ ζε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ζδιαίκεζ υηζ μ ιμκμθμβζζηήξ: α) 

ζοθθαιαάκεζ υ,ηζ ημκ πενζαάθθεζ ιε ηνυπμ ιενζηυ, ηιδιαηζηυ ηαζ πενζμνζζιέκμ απυ ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ εέζδ ημο ζημκ ηυπμ ηαζ ζημκ πνυκμ ηαζ α) ηνίκεζ, αλζμθμβεί ημκ εαοηυ ημο 

ηαζ υ,ηζ ημκ πενζαάθθεζ (ηαζ, ηονίςξ, ημοξ άθθμοξ παναηηήνεξ) ιε ηνυπμ επίζδξ ιενζηυ, 

ηιδιαηζηυ ηαζ πενζμνζζιέκμ απυ αοηά πμο βκςνίγεζ, πζζηεφεζ ηαζ δζεηδζηεί
304

. Βκ μθίβμζξ, 

                                                 
302

. Πενζβνάθμκηαξ ηδ θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ ςξ δεζπυγμοζα, δεκ εκκμμφιε υηζ αοηή έπεζ ηάπμζα 

αζζεδηζηή, ζζημνζηή ή εηηαηζηή πνμηεναζυηδηα έκακηζ ηςκ άθθςκ μζ μπμίεξ πνμάβμκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ. Πνμζδζμνίγεηαζ ςξ δεζπυγμοζα, βζαηί δζαθμνμπμζεί ημ είδμξ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο έκακηζ ηςκ άθθςκ ιμκμδναιαηζηχκ εζδχκ (ημο εηθναζηζημφ, ημο νδημνζημφ ηαζ ημο ιεζηημφ 

ιμκμθυβμο), ημ είδμξ, δδθαδή, ημ μπμίμ απμηεθεί ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. Πνέπεζ αηυιδ κα 

ζδιεζχζμοιε υηζ ζε υθα ηα είδδ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ πνμάβμκηαζ ζοκζζηχζεξ ηδξ 

ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ, αθθά ιυκμ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ αοηή πνμάβεηαζ πθήνςξ. 
303

. O νδημνζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ ημ είδμξ ζημ μπμίμ δεκ πνμάβεηαζ δ θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ, 

ελαζηίαξ ημο υηζ ημ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ ημο ιμκμθμβζζηή δεκ αλζμπμζείηαζ βζα κα πανμοζζαζηεί ςξ 

ζοκμθζηά ηαζ ζοζηαηζηά ακαλζυπζζημξ. Ώκηίεεηα, ημ πμζυκ ημο αλζμπμζείηαζ βζα κα απμδμεεί ηφνμξ ζημ 

πενζεπυιεκμ ημο θυβμο ηαζ ηονίςξ, βζα κα εκζζποεεί δ νδημνζηή θεζημονβία ημο πμζήιαημξ. Bθ. ακαθοηζηά 

βζα ημκ νδημνζηυ ιμκυθμβμ ζηδκ εκυηδηα Γ4. 
304

. Γζα ημκ M. Bakhtin («L‟ auteur et le héros»: Esthétique..., υ.π., 27- 210) ηάεε ηζ βίκεηαζ ακηζθδπηυ απυ 

ιία μνζζιέκδ εέζδ ζημκ πχνμ ηαζ ζημκ πνυκμ. Δ εέζδ εκυξ πνμζχπμο ζημκ πχνμ ηαζ ζημκ πνυκμ είκαζ 

ιμκαδζηή, ηαηαθαιαάκεηαζ απυ αοηυ ηαζ ιυκμ αοηυ ημ πνυζςπμ. Βπζπθέμκ, δ εέζδ αοηή έπεζ δοκαιζηυ 

παναηηήνα, ηαεχξ ζοκεπχξ ιεηααάθθεηαζ ηαζ είκαζ έηζζ, υπζ ιυκμ ιμκαδζηή, αθθά ηαζ ακεπακάθδπηδ. 

Πνυηεζηαζ βζα ημκ κυιμ ημο εκημπζζιμφ (: law of placement) ημο εβχ (αθ. πχξ ζπμθζάγεηαζ μ κυιμξ ημο 

εκημπζζιμφ ζηδ ιεθέηδ ημο M. Holquist, Dialogism. Bakhtin and his World (Λμκδίκμ- Nέα Yυνηδ, 

Routledge, 1990, 14- 39). Ώοηυξ μ κυιμξ ζοκανηά ημκ ιμκαδζηυ ηαζ ακεπακάθδπημ ηνυπμ πμο αζχκεηαζ δ 

πναβιαηζηυηδηα ιε ηδκ ιμκαδζηή ηαζ ακεπακάθδπηδ εέζδ ημο οπμηεζιέκμο ζημκ πχνμ ηαζ ζημκ πνυκμ. Nα 

δζεοηνζκίζμοιε υηζ δ ιενζηυηδηα ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο ηυζιμο βζα ημκ Bakhtin δεκ 

ζοκζζηά έθθεζια, αθθά πθευκαζια (surplus of seeing· αθ.: Dialogism. Bakhtin..., υ.π., 35- 37). H πνμμπηζηή 

είκαζ εεηζηυ βκχνζζια ημο εβχ (αθ.: «L‟ auteur et le héros», υ.π., 44): «Aθ‟ δξ ζηζβιήξ πνμζεββίγς έκακ 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



117 

 

μ θυβμξ ημο δζαηοπχκεηαζ απυ ιία μνζζιέκδ ακηζθδπηζηή ηαζ αλζμθμβζηή εέζδ, απυ ηδκ 

μπμία απμννέεζ δ ζδζαίηενδ πνμμπηζηή ημο. O υνμξ πξννπηηθή, ζοκεπχξ, ακαθένεηαζ ηυζμ 

ζημκ εκημπζζιέκμ ηαζ πενζμνζζιέκμ παναηηήνα ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηςκ αλζμθμβήζεςκ 

πμο δζαηοπχκεζ μ ιμκμθμβζζηήξ, υζμ ηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηαεεαοηυ ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ 

ηςκ αλζμθμβήζεςκ. Δ πθδνμθμνζαηή ηαζ δ αλζμθμβζηή πνμμπηζηή ημο ιμκμθμβζζηή ιπμνεί 

κα βίκεζ ηαηακμδηή ιυκμ δζα ιέζμο ηςκ υνςκ μζ μπμίμζ ηδκ πνμζδζμνίγμοκ. 

 ημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ, πανεηααηζηά, κα βίκμοκ δζεοηνζκήζεζξ πάκς ζε έκα εέια 

ζημ μπμίμ εα επακέθεμοιε ζε επυιεκμ ηιήια ηδξ ιεθέηδξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα 

Γ7). ημ πνςημαάειζμ επζημζκςκζαηυ επίπεδμ δ πθδνμθμνζαηή ηαζ δ αλζμθμβζηή 

πνμμπηζηή είκαζ αδζαπχνζζηεξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ ηάεε θοζζημφ 

πνμζχπμο δ ακηίθδρδ (πθδνμθμνία) ηαζ δ αίςζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ (αλζμθυβδζδ) 

αθθδθεπζδνμφκ ηαζ είκαζ πάκηα ελμνζζιμφ πενζμνζζιέκεξ. ημ δεοηενμαάειζμ 

επζημζκςκζαηυ επίπεδμ, ςζηυζμ, είκαζ ακάβηδ κα δζαθμνμπμζήζμοιε ηδκ πθδνμθμνζαηή 

απυ ηδκ αλζμθμβζηή πνμμπηζηή, δζυηζ οπάνπμοκ ηαηδβμνίεξ, υπςξ δ απαββεθηζηή, ζηζξ 

μπμίεξ εκχ ημ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ, μ αθδβδηήξ εκ πνμηεζιέκς, έπμοκ αμηνινγηθή 

πνμμπηζηή, δεκ έπμοκ πιεξνθνξηαθή πνμμπηζηή. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ ζοθθαιαάκμοκ ηδκ 

δεοηενμαάειζα πναβιαηζηυηδηα ιε ηνυπμ ηιδιαηζηυ ηαζ πενζμνζζιέκμ· έπμοκ απενζυνζζηδ 

πνυζααζδ ζε πάζδξ θφζεςξ πθδνμθμνίεξ βζα ημοξ παναηηήνεξ ημο δεοηενμαάειζμο 

ζφιπακημξ. Ώπυ άπμρδ πθδνμθμνζαηή, έκαξ αθδβδηήξ είκαζ ζοζηαηζηά ηαζ ζοκμθζηά 

αλζυπζζημξ. Βκχ υιςξ δεκ δζαεέηεζ πθδνμθμνζαηή πνμμπηζηή, δζαεέηεζ αλζμθμβζηή 

πνμμπηζηή
305

. Πανάδεζβια ηέημζμο ηφπμο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ (ημ μπμίμ δεκ έπεζ 

πθδνμθμνζαηή, αθθά ιυκμ αλζμθμβζηή πνμμπηζηή) έπμοιε ζημ πμίδια ημο Kααάθδ «H 

αννχζηζα ημο Kθείημο» (Tα πνηήκαηα B’, 1926, 55): «Kαζ ιζα βνδά οπδνέηνζα πμο ημκ 

ιεβάθςζε,/ ηξέκεη ηζ αοηή βζα ηδκ γςή ημο Kθείημο./ Mεξ ζηδ δεζκή ακδζοπία ηδξ/ ζηνλ 

λνπ ηεο έξρεηαη έκα είδςθμ/ πμο θάηνεοε ιζηνή, πνζκ ιπεζ αοημφ, οπδνέηνζα,/ ζε ζπίηζ 

                                                                                                                                                    
άκενςπμ έλς απυ ειέκα ηαζ απέκακηζ ιμο, μζ ζοβηεηνζιέκμζ ιαξ μνίγμκηεξ, υπςξ ζηδκ πνάλδ αζχκμκηαζ απυ 

εηείκμκ ηαζ ειέκα, δεκ ζοιπίπημοκ. ζμ ημκηά ηαζ κα ανεεεί αοηυξ μ άθθμξ, πάκηα εα αθέπς ηαζ εα λένς 

ηάηζ πμο εηείκμξ, απυ ηδ εέζδ πμο ηαηαθαιαάκεζ, ηαζ ημκ ημπμεεηεί έλς ηαζ απέκακηί ιμο, δεκ ιπμνεί κα δεζ: 

ηα ιένδ ημο ζχιαηυξ ημο ζηα μπμία δεκ έπεζ πνυζααζδ ημ ίδζμ ημο ημ αθέιια [...], ημκ ηυζιμ πμο είκαζ πίζς 

απυ ηδκ πθάηδ ημο, έκα ζφκμθμ πναβιάηςκ ηαζ ζπέζεςκ, δζα ιέζμο ηςκ μπμίςκ εκημπζγυιαζηε μ έκαξ έκακηζ 

ημο άθθμο, ζηα μπμία έπς πνυζααζδ εβχ ηαζ υπζ μ άθθμξ. Ώθ‟ δξ ζηζβιήξ ημζηάγμοιε μ έκαξ ημκ άθθμ, ζηα 

ιάηζα ιαξ ηαενεθηίγμκηαζ δφμ δζαθμνεηζημί ηυζιμζ». 
305

. O θμβζηυξ ηφπμξ ηςκ κηκεηηθψλ πξνηάζεσλ (αθ.: F. Martinez- Bonati, Fictive Discourse..., 23-24) 

δζαηνίκεηαζ απυ ημ υηζ έπμοκ «ζοβηεηνζιέκo, εκζηυ οπμηείιεκμ» («concrete, singularized subject»· π.π. 

«Eηείκμ ημ απυβεοια, μ Nίημξ έθοβε κςνίξ απυ ημ ζπίηζ ημο»). Oζ κηκεηηθέο πξνηάζεηο πενζθαιαάκμοκ 

επίζδξ α) αεααζχζεζξ ηαζ ηνίζεζξ, ηνίζεζξ εκζηέξ («singular judgments»· π.π. «O ςηνάηδξ είκαζ εκδηυξ») ηαζ 

μνζζιέκεξ ιενζηέξ («particular judgements»· π.π. «Λίβμζ άκηνεξ ακέαδηακ ζε αοηυ ημ αμοκυ») πμο 

ζζμδοκαιμφκ ιε ζφκμθα εκζηχκ ηνίζεςκ ή ιε εκζηή ηνίζδ βζα ζφκμθμ. Ο Bonati οπμζηδνίγεζ υηζ ιυκμ μζ 

κηκεηηθέο πξνηάζεηο (μ θμβζηυξ ηφπμξ ηςκ μπμίςκ δζαηνίκεηαζ απυ ημ υηζ ημ ακηζηείιεκμ ημοξ είκαζ 

ζοβηεηνζιέκμ ηαζ εκζηυ) πμο ζοκζζημφκ ημ ακαπανζζηχιεκμ ζφιπακ, έπμοκ ζοζηαηζηή αλζμπζζηία. Ώκηίεεηα 

μζ εεςνδηζηέξ πνμηάζεζξ (βκχιεξ, δεζηέξ αλίεξ η.θ.π.) ζοκζζημφκ ηδκ εζηυκα ημο αθδβδηή, εηθνάγμοκ 

εηείκμκ ςξ οπμηεζιεκζηυηδηα ηαζ δεκ έπμοκ ζοζηαηζηή αλζμπζζηία (υ.π., 31-32). 
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Xνζζηζακχκ επζθακχκ, ηαζ πνζζηζακέρεζ./ Παίξλεη θξπθά ηάηζ πθαημφκηζα, ηαζ ηναζί, ηαζ 

ιέθζ./ Tα πάεζ ζημ είδςθμ ιπνμζηά. ζα ζπκάηαη ιέθδ/ ηδξ ζηεζίαξ ράθθεζ· άηνεξ, ιέζεξ. 

Δ ημοηή/ δεκ κμζχεεζ πμο ημκ ιαφνμ δαίιμκα θίβμ ημκ ιέθεζ/ ακ βζάκεζ ή δεκ βζάκεζ έκαξ 

Xνζζηζακυξ». O αθδβδηήξ βκςνίγεζ, ζε επίπεδμ πθδνμθμνζχκ, υθα υζα ζοκζζημφκ ηδκ 

εζςηενζηυηδηα ηδξ βνζάξ οπδνέηνζαξ: υηζ ηνέιεζ βζα ηδ γςή ημο Kθείημο, ηζ ένπεηαζ ζημ 

κμο ηδξ, ηζ ηάκεζ ηνοθά ηαζ ηζ εοιάηαζ. H πθήνδξ, ςζηυζμ, επμπηεία ηδξ εζςηενζηυηδηάξ 

ηδξ δεκ εββοάηαζ ηδκ εβηονυηδηα ηδξ ηνίζδξ ημο βζα αοηήκ εζδζηά («ημοηή») ηαζ βζα ηδκ 

ανπή πμο έιιεζα δζαηοπχκεζ (: υηζ είκαζ ημοηυ κα ζηεηεφεζξ έκακ ιαφνμ δαίιμκα βζα έκακ 

πνζζηζακυ). H ηνίζδ ημο (: «ημοηή») βζα ηδκ οπδνέηνζα, ακελάνηδηα απυ ημ ακ εηθένεηαζ 

ζοιπμκεηζηά, εθαθνχξ πενζθνμκδηζηά, αδέηαζηα ή υπςξ αθθζχξ, δεκ είκαζ ιζα ηνίζδ 

ηαηακάβηδκ αλζυπζζηδ. Nα ζδιεζςεμφκ εδχ ηα ελήξ δφμ ζημζπεία πμο ζοβηνμημφκ 

ακάιεζα ζε άθθα ηδκ αλζμθμβζηή πνμμπηζηή ημο αθδβδηή: ηδκ απενίθναζηδ ανκδηζηή 

ηνζηζηή πμο δζαηοπχκεζ βζα ηδκ κμδιμζφκδ ηδξ δνςίδαξ· ηαζ, ηονίςξ, ημ ιεζςηζηυ 

ζδιαζζμθμβζηά νήια πμο πνδζζιμπμζεί («πνζζηζακέρεζ») βζα κα δδθχζεζ ηδκ ενδζηεοηζηή 

ιεηαζηνμθή ηδξ
306

. 

 Βπζζηνέθμκηαξ ηχνα ζηδκ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία, πνέπεζ κα οπμβναιιζζηεί υηζ 

ηάεε ιμκμθμβζζηήξ ζημ είδμξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο (αθθά ηαζ ζηα είδδ ημο 

εηθναζηζημφ ηαζ ημο ιεζηημφ ιμκμθυβμο) είκαζ ακαλζυπζζημξ ηυζμ πθδνμθμνζαηά υζμ ηαζ 

αλζμθμβζηά. Με έκα ηέημζμ οπμηείιεκμ δεκ έπμοιε μπμζαδήπμηε αάζδ αεααζυηδηαξ ηαζ 

ηαιία αάζδ εββφδζδξ βζα ημ ζςζηυ ή ημ ιμκαδζηυ κυδια ημο θυβμο ημο, μφηε ηακ απυ ηδ 

ζημπζά ηςκ ίδζςκ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο δίκεζ
307

. Σμ υηζ μ πνμζδζμνζζιέκμξ μιζθδηήξ είκαζ 

                                                 
306

. Πνυηεζηαζ βζα ηδ ιμκαδζηή πενίπηςζδ αθδβδιαηζημφ πμζήιαημξ ημο Kααάθδ, ζημ μπμίμ δζαηοπχκμκηαζ 

ανκδηζηέξ ηνίζεζξ αιζβχξ απυ ηδ ζημπζά εκυξ αθεγεηή, ιε ηυζμ ζαθή ενδζηεοηζηή ημπμεέηδζδ. Να 

δζεοηνζκίζμοιε, επζπθέμκ, υηζ ηέημζμο ηφπμο ηνίζεζξ απακημφκ ζε άθθα αθδβδιαηζηά ημο πμζήιαηα, αθθά 

αθμνμφκ ζηδκ πνμμπηζηή ηςκ δνχςκ, δ μπμία εκζςιαηχκεηαζ ζημκ αθδβδιαηζηυ θυβμ. Aοηή δ ζδζμηοπία 

ημο πμζήιαημξ, εκδεπμιέκςξ μδήβδζε ημκ Αδιανά («H “δεμπμζία” ημο Kααάθδ» [1933]: Σχκκηθηα, Γ‟..., 

υ.π., 64) κα οπμζηδνίλεζ, εζθαθιέκα, υηζ ημ πμίδια ακήηεζ ζηδκ μιάδα εηείκςκ ηςκ ηαααθζηχκ πμζδιάηςκ 

ζηα μπμία μ πμζδηήξ «παίνκμκηαξ λαθκζηά ηδκ ροπή ηςκ δνχςκ ημο, ημοξ δακείγεζ βζα ιζα ζηζβιή ηδ θςκή 

ημο· εκχκεζ ζε ιζακ ζδεαηή βναιιή ηδκ αθήβδζδ ζημ πνχημ ηαζ ζημ ηνίημ πνυζςπμ. Κζ εδχ μζ ήνςεξ 

ιζθμφκ». ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ αθ. ηαζ T. Άβναξ, «H εζνςκεία ζημκ Kααάθδ» [1930]: Kξηηηθά, A‟..., υ.π., 92. 

Γζα ηδ ζπέζδ ημο πμζήιαημξ ιε ημ εέια ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ ιαβείαξ, αθ. Diana Haas, Le problème 

religieux dans l’ œuvre de Cavafy. Les années de formation (1882- 1905), Πανίζζ, Presses de l‟ Université de 

Paris- Sorbonne, 1996, 370- 371. 
307

. O J. Maynard (αθ.: «Reading the Reader in Robert Browning‟ s Dramatic Monologues»: Critical  Essays 

on Robert Browning, έηδ. M. E. Gibson, Nέα Yυνηδ, G.K.Hall, 1992, 69- 79), ζοκμρίγμκηαξ ιζα θίβμ- πμθφ 

ημζκή δζαπίζηςζδ βζα ηδ δοζημθία ενιδκείαξ ηςκ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ, βνάθεζ: «Eίιαζηε 

ηαηαδζηαζιέκμζ ζηδκ απμηοπία [ηδξ εφνεζδξ ημο αέααζμο κμήιαημξ], απυ ηάηζ δφζημθμ ηαζ 

απμζηαεενμπμζδηζηυ ζημ ίδζμ ημ έδαθμξ ηςκ ζπμοδχκ βζα ημκ Browning [...], ημοξ ίδζμοξ ημοξ δναιαηζημφξ 

ιμκμθυβμοξ. Kακέκα ηέκηνμ δεκ θαίκεηαζ κα ιέκεζ ζηαεενυ ζημ είδμξ [...]. Δ Nέα Kνζηζηή “δζααμήηςξ” 

απέηοπε κα αθήζεζ μπμζμδήπμηε πναβιαηζηά ζπμοδαίμ ενιδκεοηζηυ ηείιεκμ βζα ημοξ ιμκμθυβμοξ ημο 

Browning. Tμ πνυαθδια δεκ ήηακ υηζ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ δεκ οπάνπεζ ημ οθζηυ πμο εκδζέθενε ηδ Nέα 

Kνζηζηή[...], αθθά υηζ πθεμκάγεζ. Πάκηα οπήνπε ηάηζ δεζπυγμκ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ημο Browning πμο 

μδδβμφζε ηζξ ηαηά ιέηςπμκ εθμνιήζεζξ ηδξ Nέαξ Kνζηζηήξ ζημ πμίδια αηανζαία κεηνέξ ζημ πεδίμ ηδξ 

ιάπδξ. Βπνυηεζημ αέααζα βζα ηδκ ακαεειαηζζιέκδ (εοθμβδιέκδ) δναιαηζηή πμζυηδηα» (υ.π., 69, 72, 73). 
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ακαλζυπζζημξ πθδνμθμνζαηά υζμ ηαζ αλζμθμβζηά δεκ ζζπφεζ επεζδή αοηυξ παναπμζεί ηδκ 

αθήεεζα ιε ζοκεζδδηυ ηνυπμ (ακ ηαζ ηάπμηε ζοιααίκεζ ηάηζ ηέημζμ). Δ πθδνμθμνζαηή 

ακαλζμπζζηία ημο απμννέεζ απυ ημ πμζυκ ημο, απυ ημ υηζ πανμοζζάγεηαζ ςξ ζσκαηηθφηεηα, 

ιε ημκ ηνυπμ ηςκ θοζζηχκ πνμζχπςκ, ηαζ έηζζ ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ιε 

ηνυπμ πενζμνζζιέκμ ζημ πχνμ ηαζ ζημκ πνυκμ. 

 ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε υηζ μ μιζθδηήξ είκαζ 

ειπνυεεηα ακαηνζαήξ ή/ ηαζ ηαηυπζζημξ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, ζημ ιμκμδναιαηζηυ 

πμίδια «Count Gismond» (ηυι.1, 1842, 351) ημο Browning, δ μιζθήηνζα ελζζημνεί ζηδκ 

έιπζζηή ηδξ, ηδκ Adela, ηδκ ζζημνία ημο βάιμο ηδξ ιε ημκ ζφγοβυ ηδξ Gismond. O ηυηε 

άβκςζημξ ηαζ κοκ ζφγοβμξ Gismond ηδκ οπεναζπίζηδηε απυ ηζξ ρεοδείξ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

ίδζα, ηαηδβμνίεξ ημο Gautier, βζα ακήεζηδ ζοιπενζθμνά, ακαβηάγμκηαξ ημκ ηεθεοηαίμ κα 

παναδεπεεί υηζ είπε ρέιαηα. ηακ θεάκεζ μ ζφγοβμξ απυ ημ ηοκήβζ, δ μιζθήηνζα ημο 

απεοεφκεζ ημ θυβμ: «And have you brought my tercel back?/ I just was telling Adela/ How 

many birds it struck since May»
308

. Δ μιζθήηνζα ζζπονίγεηαζ υηζ μ Gautier δεκ είπε ηδκ 

αθήεεζα, αθθά αοηυ βζα ημ μπμίμ ειείξ, ςξ ακαβκχζηεξ, ιπμνμφιε κα είιαζηε αέααζμζ είκαζ 

υηζ, ακελάνηδηα απυ ημ ακ μ ηαηήβμνυξ ηδξ έθεβε ή υπζ ρέιαηα, δ ίδζα θέεζ ρέιαηα. 

 Ώθθμφ ιπμνμφιε εφθμβα κα οπμεέζμοιε υηζ μ ιμκμθμβζζηήξ δεκ είκαζ εκηεθχξ 

αηνζαήξ. Έηζζ, ζημκ ιμκυθμβμ «Eπζζημθή ακηεναζημφ πνμξ ακηεναζηήκ»
309

 ημο H. 

Tακηαθίδδ, δζααάγμοιε:  «Eίζ‟ άλζμξ βέθζμο ηαζ θφπδξ ηαζ ιίζμοξ·/ ειπνυξ ζμο πμθέιμοξ 

ακμίβεζξ ακίζμοξ·/ θαηνεφεζξ Kονίακ πμο δεκ ζε θαηνεφεζ·/ βονεφεζξ ηανδίακ πμο δεκ ζε 

βονεφεζ./ ε είπα πμθθάηζξ- “Λεπνέκηδ ιμο, παφζε·/ ημκ δαίιμκα ημφημκ ημο πάεμοξ ζμο 

άθζε“./ ε είπα- “Eζξ πείζια ιδκ έθεδξ ι‟ ειέκα”./ ‟ηα αβαγ‟ απ‟ ηδκ ιφηδ λοκά έκα έκα./ 

Tδκ είδεξ; ‟ξ ημκ θίθμκ ειέκα μιχκεζ·/ ηζ εζέκα ημ λφθμκ ηοθθχκεζ, ιμοηγχκεζ./ Eιέκα 

ηοηηάγεζ ιε ήιενμκ υιια·/ εζέκα ζε αθέπεζ, ζηνααχκεζ ημ ζηυια./ Eβ‟ υηακ εα πάβς είκ‟ 

υθδ ηανδία,/ ‟ ηα ιάηζα ηδξ θάιπμοκ γςή ηζ εοεοιία./ Kαζ ζο δα πδβαίκεζξ, ζε 

ζηνααμηοηηάγεζ·/ ιζθείξ, παζιμονζέηαζ· ηδκ κεφεζξ κοζηάγεζ·/ πενκάξ ημνδςιέκμξ, βεθάξ, 

λενμαήπεζξ·/ αθθ‟ ς ηδξ ηαηήξ ζμο ηαζ ιμίναξ ηαζ ηφπδξ!/ ε αθέπεζ ηαζ θνίηηεζ· ζε δείπκεζ 

ηδκ νάπδ./ Φςκάγεζ- “Kαζ ημφημξ, ηαηυκ πνυκμκ κάπδ”./ Λμζπυκ ζε θοπμφιαζ· ζε ηθαίς 

ηατιέκε!/ Kαζ ηνίκε ημ πνάβια, ηοθθέ ζημηζζιέκε!/ Tνααίλμο, ζε θεάκεζ δ ηυζδ αζζπφκδ./ 

- Aοηά κα ζε βνάρς ιε είπεκ Eηείκδ». Πανμοζζάγεζ μ επζζημθμβνάθμξ ιε αηνίαεζα ηδ 

ζοιπενζθμνά «Eηείκδξ» πνμξ ημκ ακηεναζηή ημο; Πναβιαηζηά δ ίδζα ημο γήηδζε κα 

                                                 
308

. «Kαζ, έθενεξ πίζς ημ βενάηζ ιμο; Tχνα δα έθεβα ζηδκ Aκηέθα πυζα πμοθζά πηφπδζε απ‟ ημκ Mάδ». Γζα 

ημ ζπμθζαζιυ ημο πμζήιαημξ, αθ. Dorothy Mermin, The Audience in the Poem. Five Victorian Poets, New 

Brunswick- New Jersey, Rutgers University Press, 1983, 50- 51. 
309

. Δθ. Σακηαθίδδξ, Πνηήκαηα, Aεήκα, Φέλδξ, 1916, 35- 36. 
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βνάρεζ αοηά ηα μπμία βνάθεζ; Tμ ηςιζηυ απμηέθεζια ημο πμζήιαημξ εκ ιένεζ πανάβεηαζ 

απυ ηδκ ζοζηαηζηή ακαλζμπζζηία εκυξ πνμζδζμνζζιέκμο μιζθδηή.  

 ε άθθεξ πάθζ πενζπηχζεζξ δεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε ζίβμονμζ βζα ηδκ αηνίαεζα 

υζςκ ελζζημνεί μ μιζθδηήξ, επεζδή δεκ ειπζζηεουιαζηε ηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ 

αζζεήζεχκ ημο. ημ εζζαβςβζηυ ηείιεκμ ημο αηυθμοεμο ιμκμδναιαηζημφ πμζήιαημξ ημο 

Bάνκαθδ, ζδιεζχκεηαζ: «Έκαξ πθδβςιέκμξ, πμο ημκ έπμοκε παηήζεζ αθυβαηα ηζ ακενχπμζ, 

μναιαηίγεηαζ, λεροπχκηαξ ηδ Αέθηενδ Πανμοζία» (Πνηεηηθά, 141- 144): «Αεξ η‟ αιέηνδηα 

πάδ η‟ μονακμφ, πμο ηαιζά/ θακηαζζά πεθζδυκα, ημο Θεμφ αθμβδιέκδ,/ δεκ εζηάζηδηε ηυζα 

ηα αάεδ,- ηαιζά!/ Αεκ είκ‟ έκαξ, δεκ είκαζ η‟ εθηά μζ μονακμί:/ εηαηυ,- αάεμξ πάκμο ζε 

αάεμξ ακμζεί.// Tα πνοζά ηαζ ηα ηυηηζκα, πνχιαηα δομ,/ πίθζα ηάκμοκ αζμθζά, πίθζεξ 

ζάθπζββεξ ηάκμοκ./ Kαζ ζα θθυβζκδ ζηάθ‟ ακμζιέκδ ζηα δομ,/ ηνειαζηήηακ ηα κέθδ, απυ 

ιζα ημνοθή,/ ηαζ ρδθάεε ημζηάεζ ηςκ ιμνθχκ δ Mμνθή». Δ πνμέθεοζδ υθςκ υζα αθέπεζ 

ηαζ πενζβνάθεζ μ εημζιμεάκαημξ είκαζ πνμθακχξ εκδμβεκήξ, απμηέθεζια παναζζεήζεςκ. 

 Πθδνμθμνζηά ακαλζυπζζημξ είκαζ ηαζ μ ιμκμθμβζζηήξ ζημ πμίδια ημο Bάνκαθδ 

«ηοθίηδξ» (Πνηεηηθά, 191- 193): «ειέκα δ εέθδζή ιμο ι‟ έπεζ εδχ ζηεβκχζεζ/ πέηνα ζηδκ 

πέηνα, ηάεε ιένα κα εημζιάγς/ ημ θοηνςιυ ιμο ιε ημο εάκαημο ηδ βκχζδ.// Nα! ιε 

ημνιάηζα θαζηζπέκζα έθδαμζ ςναίμζ/ ημκ ήθζμ παζνεηάκ ιε ηνυηαθ‟ απ‟ αζήιζ·/ ζηοθμί 

Pςιαίμζ, Έθθδκεξ ρέθηεξ, θίδζα Oαναίμζ! [...] // Mαηνζά! ιαηνζά ιμο! [...] Oδεφεζ μηκά ημ 

ηανααάκζ/ μζ βηαιήθεξ ηζ μ Aνάπδξ, ςξ πενκάεζ ζζιά ιμο,/ θηφκεζ ηαζ ιμο πεηάεζ ημπνζά, 

πμο δε ιε θηάκεζ». Δ πενζβναθζηή βθαθονυηδηα ηδξ εζηυκαξ δεκ ανηεί βζα κα πεζζηεί 

ηακείξ υηζ υζα πενζβνάθμκηαζ δεκ είκαζ πθάζιαηα ημο ηαθαζπςνδιέκμο κμο ηαζ ηδξ 

οπενδναζηήνζαξ θακηαζίαξ ημο ζηοθίηδ. H εέζδ ημο, ηονζμθεηηζηά ηαζ ιεηαθμνζηά, δεκ 

ημο επζηνέπεζ ιία “ακενχπζκδ” εέαζδ ηςκ πναβιάηςκ, πςνίξ υιςξ κα ημο εββοάηαζ ηαζ ιζα 

οπενααηζηή ή ζοκμθζηυηενδ εέαζδ. O αζζεδζζαζιυξ ηςκ πθαζιάηςκ ημο κμο ημο ηαζ δ αία 

πμο θακηαζζαηά ζηνέθεζ εζξ εαοηυκ, ιεβεεφκμοκ ηδ ζηένδζδ ζηδκ μπμία οπμαάθθεζ ημκ 

εαοηυ ημο. 

 Aκάθμβα ζζπφμοκ ηαζ βζα ημκ ζηοθίηδ- ιμκμθμβζζηή ημο πμζήιαημξ ημο Tennyson 

«St. Simeon Stylites»
310

: «What‟s here? a shape, a shade,/ a flash of light. Is that the angel 

there/ that holds a crown? Come, blessed brother, come./ I know thy glittering face. I 

waited long;/ My brows are ready. What! deny it now?/ Nay, draw, draw, draw nigh. So I 

clutch it. Christ!/ ‟Tis gone: ‟tis here again; the crown! the crown!/ So now ‟tis fitted on 

and grows to me,/ and from it melt the dews of Paradise,»
311

. Καευθμο αέααζμζ δεκ 

                                                 
310

. The Poems, έηδ. Chr. Ricks, Λμκδίκμ, Longmans, 1969, 80- 83. 
311

. «Tζ είκ‟ εδχ; χια, ζηζά, ακαθαιπή θςηυξ; O άββεθμξ είκαζ εηεί ηαζ ηναηά ημ ζηέιια; Έθα, εοθμβδιέκε 

αδεθθέ, έθα. Γκςνίγς ημ θαιπνυ ημ πνυζςπυ ζμο. Πενίιεκα πμθφ· ημ ιέηςπυ ιμο είκαζ έημζιμ. Σζ, ηχνα κα 

ιμο ημ ανκδεείξ; πζ, ιδκ ημ ηνααάξ, ιδκ ημ ηνααάξ, ιδκ ημ ηνααάξ. Συηε ηζ εβχ ημ ανπάγς. Xνζζηέ! Έθοβε· 
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ιπμνμφιε κα είιαζηε ακ μ ζηοθίηδξ παναθδνεί ή πνάβιαηζ θαιαάκεζ πχνα δ απμεέςζή 

ημο. Πμθφ δε πενζζζυηενμ αιθζαάθθεζ ηακείξ βζα ηδκ ζζμννμπία ημο, ακ θάαεζ οπυρδ ηδκ 

μζηηνή ζςιαηζηή ημο ηαηάζηαζδ ηαζ ηδκ ζοζζςνεοιέκδ ηυπςζδ ημο ακενχπμο πμο 

ζηέηεζ δεηαεηίεξ ζημκ ζηφθμ, «a sign betwixt the meadow and the cloud»: «έκα ζδιείμ 

ακαιεζίξ ζημκ ηάιπμ ηαζ ζημ ζφκκεθμ»
312

. 

 Mε επζεακάηζμ παναθήνδια ζοκδέμκηαζ ηαζ υζα θέεζ ζημοξ ακδρζμφξ- βζμοξ ημο μ 

ιμκμθμβζζηήξ ζημ πμίδια ημο Browning «O επίζημπμξ παναββέθθεζ ημκ ηάθμ ημο ζηδκ 

εηηθδζία ηδξ άκηα Πναζέκηε. Pχιδ, 16
μξ

 αζχκ»
313

: «Ξένς πμθφ ηαθά/ πςξ πνμζμπή 

ηαιιία δε ιμο δίκεηε! Tζ ρζεονίγμοκε, Aκζέθιε,/ ζπθάπκμ ηςκ ζπθάπκςκ ιμο; Eθπίγεηε, ε, 

κα ηάκεηε υνβζα/ ζηζξ αίθθεξ ιμο, υηακ εβχ εα πκίβμιαζ εκημζπζζιέκμξ/ [...] Θα ιμο 

πθδβχκεηε έηζζ πάκηα ηδκ ηανδζά;/ Φζδίζζα ήζακ πάκημηε ηα ιάηζα ζαξ, αζηνάθημοκ ζακ 

ηδξ ιάκαξ ζαξ βζα ηδκ ροπή ιμο,/ [...] -Tμκ εέθεηε ημ εάκαηυ ιμο- ς Θε ιμο πςξ ημκ 

εέθεηε!»
314

. 

 Πνμζδζμνζζιέκδ απυ ηδ εέζδ ημοξ «ζημκ ίζηζμ ηδξ Φμζκζηζάξ» είκαζ ηαζ δ εζηυκα 

ηςκ ακηζηεζιέκςκ πμο ζπδιαηίγεηαζ απυ ημκ θυβμ ηςκ θμοθμοδζχκ ζημ ιμκμδναιαηζηυ 

πμίδια ημο Παθαιά «Φμζκζηζά» (ηυι. 5, H Aζάιεπηε δσή, 1904, 129- 139), ιε πζμ 

παναηηδνζζηζηή ίζςξ εζηυκα, ηδκ ιεηαιυνθςζδ ημο δέκηνμο: «Kθαδζά, ιαθθζά θηενά. 

Ίζηζμζ, πμο δ εεία ηδξ πάνδ/ παίγεζ ηζ απθχκεζ, πνχηε, δεφηενε ηαζ ηνίηε,/ απυ ημ 

ζημζπζςιέκμ, ημ ζηθδνυ θεββάνζ/ -ιήηε ηθαδζά, ιήηε ιαθθζά, ηαζ θηενά ιήηε!-/ Πνμρέξ 

ιζακ υρδ ηέηανηδκ είπαηε πάνεζ·/ ζπαεζά! ηαζ ηανηενμφζαηε βζα κα ποεήηε./ 

Nοπημπεημφζα πεηαθμφδα, έθεμξ ηάιε·/ απάκς ζηα θηενά ζμο, πάνε ιαξ κα πάιε!» (υ.π., 

ζην. 27). 

 Aηυιδ ηαζ έκαξ ηαθυπζζημξ ιμκμθμβζζηήξ, υπςξ μ μιζθδηήξ ζημ πμίδια «Mφνδξ 

Aθελάκδνεζα ημο 340 ι.X.» (Kααάθδξ K. Π., Τα πνηήκαηα B’, 1929, 79- 81), δεκ ιπμνεί 

κα είκαζ εκηεθχξ αλζυπζζημξ ςξ πνμξ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο δίκεζ. ημ αηυθμοεμ απυζπαζια 

ημο ιμκμθυβμο πενζθαιαάκεηαζ δ ακαηνίαεζα υηζ μ Mφνδξ δεκ ιζθμφζε πμηέ βζα ηδ 

ενδζηεία ημο (ακαηνίαεζα, ηαεχξ θίβμ ανβυηενα μ ιμκμθμβζζηήξ εοιάηαζ υηζ αοηυ δεκ 

ζζπφεζ): «Πμηέ βζα ηδκ ενδζηεία ημο δεκ ιζθμφζε./ Mάθζζηα ιζα θμνά ημκ είπαιε/ πςξ εα 

ημκ πάνμοιε ιαγφ ιαξ ζημ ενάπζμκ./ ιςξ ζακ κα δοζανεζηήεδηε/ ι‟ αοηυκ ιαξ ημκ 

αζηεσζιυ: εοιμφιαζ ηχνα./ Ά ηζ άθθεξ δομ θμνέξ ηχνα ζημκ κμο ιμο ένπμκηαζ./ ηακ ζημκ 

                                                                                                                                                    
είκαζ λακά εδχ· ημ ζηέιια! ημ ζηέιια! Tχνα είκαζ έηζζ ηαζνζαζιέκμ πάκς ιμο ηαζ ζε ιέκακε εάθθεζ/ ηαζ 

πφκεζ ηδ δνμζζά ημο παναδείζμο,». The Poems, υ.π., 82- 83. 
312

. .π., 80. 
313

. Bθ. ηδ ιεηάθναζδ ημο πμζήιαημξ: Άν. Mπενθήξ, «O “Eπίζημπμξ” ημο Robert Browning»: Πξαθηηθά 

ηξίηνπ ζπκπνζίνπ πνίεζεο. Aθηέξσκα ζηνλ K. Π. Kαβάθε. Παλεπηζηήκην Παηξψλ 1-3 Iνπιίνπ 1983, Aεήκα, 

Γκχζδ, 1984, 349- 354. 
314

. .π., 352, 353, 354. 
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Πμζεζδχκα ηάικαιε ζπμκδέξ,/ ηνααήπεδηε απ‟ ημκ ηφηθμ ιαξ, η‟ έζηνερε αθθμφ ημ 

αθέιια./ ηακ εκεμοζζαζιέκμξ έκαξ ιαξ/ είπεκ, H ζοκηνμθζά ιαξ κα‟ καζ οπυ/ ηδκ εφκμζακ 

ηαζ ηδκ πνμζηαζίακ ημο ιεβάθμο,/ ημο πακςναίμο Aπυθθςκμξ- ρζεφνζζεκ μ Mφνδξ/ (μζ 

άθθμζ δεκ άημοζακ) «ηδ ελαζνέζεζ ειμφ». Ώηυιδ υιςξ πενζζζυηενμ δ εκηφπςζδ ημο 

ιμκμθμβζζηή υηζ δ εέζδ ημο ημκηά, υπςξ θαίκεηαζ, ζημκ Mφνδ ημο επέηνερε ηοπαία κα 

αημφζεζ ηζ ρζεφνζζε μ κέμξ, ιπμνεί κα είκαζ εζθαθιέκδ. H δζηή ημο εέζδ ζημ πχνμ, ημκηά 

ζημκ Mφνδ, ιπμνεί κα ιδκ είπε πνμηφρεζ απυ δζηή ημο επζθμβή, ηίπμηε υιςξ δεκ βκςνίγεζ 

βζα ηζξ επζθμβέξ ημο Mφνδ. O ηεθεοηαίμξ ιπμνεί κα επέθελε κα αθήζεζ ημκ μιζθδηή κα 

αημφζεζ ηα θυβζα ημο, υκηαξ απμηνααδβιέκμξ απυ ημκ ηφηθμ, αθθά πζμ ημκηά ζημκ 

ιμκμθμβζζηή. 

 H ζδζυηδηα ημο πνμζδζμνζζιέκμο πμζμφ ημο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ εκζζπφεζ ηδ 

θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ, ηδ θμβζηή δδθαδή ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, ηαηά 

ημ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ ζδζυηδηα πενζμνίγεζ ηυζμ ηδκ πθδνμθμνζαηή υζμ ηαζ ηδκ αλζμθμβζηή 

πνμμπηζηή ημο μιζθδηή, ιέζς ηδξ πανμοζίαζήξ ημο ςξ ζςιαηζηυηδηαξ, ιε ηνυπμ χζηε δ 

ακαλζμπζζηία ημο κα είκαζ ζοκμθζηή ηαζ ζοζηαηζηή. H D. Mermin παναηδνεί ζπεηζηχξ: 

«Eίκαζ αθήεεζα υηζ, ακ ανκδεμφιε κα δχζμοιε πίζηδ ζηα δεδμιέκα πμο ιαξ πανμοζζάγμοκ 

μζ μιζθδηέξ [ζημοξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ] ημο Browning, μ ανζειυξ ηςκ πανα- 

πμζδιάηςκ πμο ιπμνμφιε κα ηαηαζηεοάζμοιε, πενζθνμκχκηαξ ηδκ πανάδμζδ ηαζ ηδ 

θμβζηή ημο εφθμβμο, δεκ εα έπεζ ηέθμξ»
315

. Θεςνμφιε ςζηυζμ υηζ δ «θμβζηή ημο εφθμβμο», 

ηδκ μπμία επζηαθείηαζ δ Mermin, είκαζ αζφιααηδ ιε ηδ θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ. 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιμκμπνμμπηζηήξ θμβζηήξ ημ εφθμβμ δίκεζ ηδ εέζδ ημο ζηζξ 

πζεακυηδηεξ ηαζ ζηα εκδεπυιεκα. Άπμρή ιαξ είκαζ υηζ δ επζθμβή ημο πνμζδζμνζζιέκμο 

πμζμφ εηθμνάξ εοκμεί ηδκ εκηαηζηή- ηαζ εκδεπμιέκςξ ακμζπηή, πςνίξ ηέθμξ- θαηαλνεηηθή 

δηαζηαχξσζε ακαβκχζηδ ηαζ ιμκμδναιαηζημφ πμζήιαημξ. 

 Έπμοιε οπμζηδνίλεζ υηζ ηα πνμζδζμνζζιέκμο πμζμφ οπμηείιεκα εηθμνάξ είκαζ 

ζοκμθζηχξ (πθδνμθμνζαηά ηαζ αλζμθμβζηά) ακαλζυπζζηα. Σμ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ ημοξ 

δεκ επζηνέπεζ κα δζαπςνζζηεί δ πθδνμθμνία πάκς ζηα «δεδμιέκα» (ηζξ πθδνμθμνίεξ, εα 

θέβαιε) απυ ημκ παναηδνδηή αοηχκ ηςκ δεδμιέκςκ, εηείκμκ πμο ηα ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ μ 

μπμίμξ ζηδ ζοκέπεζα ηα πανμοζζάγεζ. Δ “ακμζηηυηδηα”, ζοκεπχξ ηδξ ηαηακμδηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ ακαβκχζηδ- ιμκμδναιαηζημφ ηεζιέκμο μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ 

πθδνμθμνία δεκ δζαπςνίγεηαζ απυ εηείκμκ πμο ηδκ εηεέηεζ, μθείθεηαζ ζημ πνμζδζμνζζιέκμ 

                                                 
315

. Dorothy Mermin, The Audience..., υ.π., 50. Δ έηθναζδ πανα- πμζήιαηα πανμοζζάγεζ ςξ ηίκδοκμ ημκ 

αηένιμκα παναηηήνα ηδξ ενιδκείαξ ηςκ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ ηαζ οπμκμεί υηζ, ημοθάπζζημκ ςξ πνμξ ηα 

«δεδμιέκα», ηα μπμία εηεέηεζ μ εηάζημηε ιμκμθμβζζηήξ οπάνπεζ έκα ζφκμθμ πθδνμθμνζχκ πμο απμηεθεί ηδ 

αάζδ βζα ηδκ εφνεζδ εκυξ κμήιαημξ ημζκά απμδεηημφ. 
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πμζυκ ημο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ. Έηζζ, αοηά πμο απμηαθμφκηαζ «πανα- πμζήιαηα» απυ ηδ 

Mermin είκαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο πνμζδζμνζζιέκμο πμζμφ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ. 

 

B6. O ζπλζεζηαθόο ραξαθηήξαο ηεο εθθνξάο. 

 Δ ηνίηδ ηαλζκμιζηή πανάιεηνμξ ημο ζοζηήιαηυξ ιαξ αθμνά ζημκ ζοκεεζζαηυ 

παναηηήνα ηδξ εηθμνάξ
316

. Πνυηεζηαζ βζα ιζα δζάηνζζδ ζηδ αάζδ ημο ιμκμθμβζημφ ή ημο 

δζαθμβζημφ παναηηήνα ηδξ ζφκεεζδξ. Ώοηή δ πανάιεηνμξ θαίκεηαζ κα αθμνά ζε ιζα 

ηεπκζηή ή ηάπςξ μοδέηενδ υρδ ηεζιεκζηήξ, πανά επζημζκςκζαηήξ ηάλδξ. Eδχ, ςζηυζμ, εα 

πνέπεζ κα οπμβναιιίζμοιε υηζ μ ιμκυθμβμξ ηαζ μ δζάθμβμξ υπζ ιυκμ έπμοκ εέζδ ζηα 

γδηήιαηα ηδξ εηθμνάξ, αθθά αηυιδ υηζ ςξ δζαθμνεηζημί ηνυπμζ ζφκεεζδξ ηαζ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηζξ άθθεξ παναιέηνμοξ ημο ζοζηήιαημξ, μδδβμφκ ζε δζαθμνεηζηέξ θμβζηέξ 

εηθμνάξ, ζε δζαθμνεηζηά ιμκηέθα επζημζκςκίαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ ακηίεεζδ 

ιμκμθυβμο- δζαθυβμο άπηεηαζ ημο επζημζκςκζαημφ ιμκηέθμο απυ δφμ αθθδθμζοκδευιεκεξ 

απυρεζξ: ηδξ εοεφκδξ ηδξ εηθμνάξ ηαζ ηδξ απεφεοκζήξ ηδξ. Κάεε εηθμνά θυβμο δεκ 

πενζθαιαάκεζ ιυκμ ημκ θυβμ ηαεεαοηυ ηαζ ημ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ, αθθά ηαζ ηδκ 

απεφεοκζή ημο. φιθςκα ιε αοηή ηδκ ανπή, δεκ οπάνπεζ θυβμξ πμο δεκ απεοεφκεηαζ. 

Ώπεφεοκζδ θυβμο οπάνπεζ ηαζ ζημ ιμκμθμβζηυ ηαζ ζημ δζαθμβζηυ ιμκηέθμ επζημζκςκίαξ, 

απμδέηηδξ, ςζηυζμ, ςξ πναβιαηζηή πανμοζία άθθμο, εηηυξ ημο μιζθδηή, παναηηήνα δεκ 

οπάνπεζ οπμπνεςηζηά ζημ ιμκμθμβζηυ ιμκηέθμ επζημζκςκίαξ. Ώπμδέηηδξ, ιε ηδκ 

πνμακαθενεείζα έκκμζα, απακηά οπμπνεςηζηά ζημ δζαθμβζηυ ιμκηέθμ, ζημ μπμίμ δ εέζδ 

ημο απμδέηηδ ηαηαθαιαάκεηαζ δζαδμπζηά απυ δζαθμνεηζημφξ παναηηήνεξ. Ώκηίεεηα ζημ 

ιμκμθμβζηυ ιμκηέθμ δ εέζδ ημο εκδεπυιεκμο εββεβναιιέκμο ηεζιεκζηά απμδέηηδ 

ηαηαθαιαάκεηαζ ζοκεπχξ απυ ημκ ίδζμ παναηηήνα. ηδκ πενίπηςζδ ημο ιμκμθυβμο, ηδκ 

εοεφκδ ηδξ εηθμνάξ ηδκ έπεζ έκα μιζθμφκ οπμηείιεκμ
317

, εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ημο 

δζαθυβμο πενζζζυηενα απυ έκα. Δ απεφεοκζδ, ςζηυζμ, ημο θυβμο είκαζ ιζα θεζημονβία 

πμο ιπμνεί κα ακελανηδημπμζδεεί απυ ηδκ πναβιαηζηή πανμοζία εκυξ άθθμο πνμζχπμο 

(εηηυξ ημο μιζθδηή) ή, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ δεοηενμαάειζαξ άνενςζδξ ηδξ εηθμνάξ, 

παναηηήνςκ πμο πανζζημφκ πνυζςπα
318

. 

                                                 
316

. Πνυηεζηαζ βζα παναηηδνζζηζηυ πμο ζπάκζα πνμαθέπεηαζ ςξ ηαλζκμιζηή πανάιεηνμξ εζδμθμβζηχκ 

ζοζηδιάηςκ ή ζοζηδιάηςκ βεκχκ (ηαζ υπζ πάκηςξ απυ ηδκ επζημζκςκζαηή υρδ ημο). Eκδεζηηζηά ακαθένμοιε 

ημ ηαλζκμιζηυ ζφζηδια ημο J. Petersen, ημ μπμίμ πνμαθέπεζ ηνεζξ ααζζηέξ ηαλζκμιζηέξ παναιέηνμοξ (: 

ιμκυθμβμξ vs δζάθμβμξ· αθήβδζδ vs ακαπανάζηαζδ· πνάλδ vs πενίζηαζδ). Bθ.: G. Genette, Eηζαγσγή ζην 

αξρηθείκελν, υ.π., 71- 75, υπμο ηαζ ηνζηζηή βζα ημ ζφζηδια ημο Petersen. 
317

. Aοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ εκδεπυιεκμξ απμδέηηδξ ζε έκα ιμκμδναιαηζηυ πμίδια έπεζ παεδηζηυ νυθμ ζηδκ 

επζημζκςκζαηή πενίζηαζδ. διαίκεζ, υιςξ, υηζ ηδκ εοεφκδ ηδξ εηθμνάξ, ιε ηδκ έκκμζα ηδξ εκδεπυιεκδξ 

πανμοζίαζδξ ιίαξ άθθδξ, απυ εηείκδ ημο ιμκμθμβζζηή, πνμμπηζηήξ, ηδκ έπεζ απμηθεζζηζηά μ ίδζμξ μ 

ιμκμθμβζζηήξ. 
318

. Aκαθενυιαζηε ζηζξ πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ έκαξ μιζθδηήξ απεοεφκεηαζ ζημκ εαοηυ ημο ή ζε 

απμδέηηεξ ιδ ακενςπμιμνθζημφξ. Eδχ πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε ημ ελήξ. H άπμρδ υηζ ακ έκαξ ιμκμθμβζζηήξ 
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Δ θμβζηή ηδξ δζαθμβζηήξ ζφκεεζδξ απμννέεζ απυ ημ υηζ δεκ οπάνπεζ έκαξ μιζθδηήξ 

ηαζ έκαξ απμδέηηδξ, αθθά ζοκμιζθδηέξ, εθυζμκ μζ εέζεζξ ημο μιζθδηή ηαζ ημο απμδέηηδ 

δζαδμπζηά ηαηαθαιαάκμκηαζ απυ δζαθμνεηζηυ οπμηείιεκμ εηθμνάξ. Δ θμβζηή ηδξ 

ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ απμννέεζ απυ ημ υηζ, ζημ πθαίζζμ ημο ηεζιέκμο, δ απεφεοκζδ ημο 

θυβμο είκαζ ζηαεενά ζηδκ εοεφκδ εκυξ ηαζ ιυκμο παναηηήνα. Βπζπθέμκ, ζηδκ πενίπηςζδ 

πμο οπάνπεζ εββεβναιιέκμξ απμδέηηδξ, δ θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ απμννέεζ απυ 

ημ υηζ μζ νυθμζ μιζθδηή- απμδέηηδ δεκ ακηζζηνέθμκηαζ
319

. πδιαημπμζχκηαξ ηδκ 

παναπάκς ακηίεεζδ, ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ έπμοιε ιμκυθμβμ υηακ ηάπμζμξ ιζθά ζε, 

πςνίξ πμηέ κα εηπςνεί ηδκ εοεφκδ ηδξ εηθμνάξ, εκχ υηακ έπμοιε δζάθμβμ ηάπμζμζ ιζθμφκ 

κε, δδθαδή ζοκμιζθμφκ ηαζ δ εηθμνά έπεζ ημ παναηηήνα ηδξ ζοκοπεοεοκυηδηαξ. 

Ώκελάνηδηα απυ ημοξ πανάβμκηεξ πμο θαίκεηαζ ηεζιεκζηά κα αζηζμθμβμφκ ημ έκα ή ημ άθθμ 

ιμκηέθμ ζφκεεζδξ, μζ θμβζηέξ ηςκ δφμ ιμκηέθςκ είκαζ ζηαεενέξ ηαζ δζαηνζηέξ. ημ 

δζαθμβζηυ ιμκηέθμ ιζθμφκ δφμ ημοθάπζζημκ παναηηήνεξ, πανίζηακηαζ άιεζα δφμ 

ημοθάπζζημκ πνμμπηζηέξ ζε ζπέζδ ιε ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ηαζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ 

πανμοζίαζδ αοηχκ ηςκ πνμμπηζηχκ ηδκ έπμοκ μζ ίδζμζ μζ παναηηήνεξ. Ώκηίεεηα, ζημ 

ιμκμθμβζηυ ιμκηέθμ ιζθά ιυκμκ έκαξ παναηηήναξ, πανζζηάκεηαζ άιεζα ιυκμ ιία 

πνμμπηζηή ζε ζπέζδ ιε ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ηαζ ηδκ εοεφκδ βζα εκδεπυιεκδ 

πανμοζίαζδ άθθςκ πνμμπηζηχκ ηδκ έπεζ μ ιμκμθμβζζηήξ. 

 O ιμκυθμβμξ είκαζ δ ηνίηδ απυ ηζξ παναιέηνμοξ πμο ζοιαάθθμοκ ζημ ζπδιαηζζιυ 

ηδξ δεζπυγμοζαξ θμβζηήξ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ. O 

ιμκυθμβμξ εοκμεί ηδκ πανμοζίαζδ παναηηήνςκ, ηςκ μπμίςκ δ πνμμπηζηή ηονζανπεί 

απμθφηςξ έκακηζ ηςκ έηενςκ πνμμπηζηχκ. Υνεζάγεηαζ εδχ κα δζεοηνζκίζμοιε υηζ ηα δφμ 

αζηήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ελςημπζηή βκςζηζηή ζοβηνυηδζδ ηαζ ηδ ιμκμθμβζηή 

ζφκεεζδ, δδθαδή ημ αίηδια ηδξ ηαηακυδζδξ ηδξ πνμμπηζηήξ άθθςκ παναηηήνςκ ηαζ ημ 

αίηδια ηδξ ηονζανπίαξ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή, είκαζ ακηζηζεέιεκα ιυκμ 

θαζκμιεκζηχξ. Δ δζαδζηαζία ηδξ ηαηακυδζδξ εκέπεζ ηυζμ ημ ζημζπείμ ηδξ ενχηδζδξ, ηδξ 

ειαάεοκζδξ ζηδκ ιδ μζηεία πνμμπηζηή (ζπκθξαζηηθή θαηαλφεζε) υζμ ηαζ ημ ζημζπείμ ηδξ 

απάκηδζδξ, ηδξ αλζμθυβδζδξ απυ ηδ ζημπζά ηδξ πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή (απνθξηηηθή 

θαηαλφεζε). Με αοηή ηδκ έκκμζα, ηα δφμ αζηήιαηα είκαζ αθθδθέκδεηα. 

 Σμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, υηζ ιζθά ιυκμ έκαξ 

παναηηήναξ ηαζ υηζ μ εκδεπυιεκμξ απμδέηηδξ δεκ παίνκεζ ηεζιεκζηά ημ θυβμ, δεκ απμηεθεί 

                                                                                                                                                    
είκαζ ιυκμξ ημο, απυ θοζζηή άπμρδ, ζδιαίκεζ υηζ μ θυβμξ ημο δεκ απεοεφκεηαζ, ηαζ υηζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ 

παναημθμοεμφιε ηζξ ζδζςηζηέξ ημο ζηέρεζξ, ααζίγεηαζ ζε έκακ ηφπμ δοζζιμφ πμο δζαπςνίγεζ ημ ζδζςηζηυ απυ 

ημ ημζκςκζηυ ηαζ δε θαιαάκεζ οπυρδ ημκ ημζκςκζηυ παναηηήνα ηδξ βθχζζαξ. 
319

. ημ ελήξ εα ακαθενυιαζηε εζδζηά ζημκ ζζςπδνυ παναηηήνα, ζημκ μπμίμ εκδέπεηαζ κα απεοεφκεηαζ μ 

θυβμξ, ιε ημκ υνμ απνδέθηεο. 
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ιζα ιμνθζημφ ηφπμο ζφιααζδ ζηενδιέκδ ζδιαζίαξ ή μοδέηενδ θμβζηά. Μείγμκμξ 

ζδιαζίαξ βζα ηδκ θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ είκαζ μζ ηνυπμζ ιέζς ηςκ μπμίςκ 

δζαηδνείηαζ ημ ιμκμθμβζηυ ιμκηέθμ
320

. 

 

B7. O ζθαηξηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζύλζεζεο. 

 Tζ ζζπφεζ υιςξ ζπεηζηά ιε ηδ θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ, υηακ ζε έκα 

ιμκμδναιαηζηυ ηείιεκμ πενζθαιαάκεηαζ πανάεεζδ ιμκμθυβμο ή δζαθυβμο (δδθαδή, υηακ μ 

ιμκμθμβζζηήξ παναεέηεζ ημκ θυβμ ή ημοξ θυβμοξ άθθςκ πνμζχπςκ); οκεπίγεζ ημ ηείιεκμ 

κα είκαζ ιμκμθμβζηυ ςξ πνμξ ηδ ζφκεεζή ημο; Aνπή ηδξ πνμζέββζζήξ ιαξ είκαζ υηζ βζα κα 

ηαηαθήλμοιε ακ έκα ηείιεκμ, απυ ηδ ζημπζά ηδξ εηθμνάξ ημο, οθμπμζεί ηδκ ζδζυηδηα ημο 

ιμκμθυβμο, ημ ακηζιεηςπίγμοιε απυ ζοκμθζηή άπμρδ. ε μπμζμδήπμηε ιμκμδναιαηζηυ 

πμίδια μ μιζθδηήξ ιπμνεί κα παναεέηεζ, ζπακίςξ υιςξ εηηεκχξ
321

, ημκ θυβμ εκυξ άθθμο 

παναηηήνα ή αηυιδ έκακ δζάθμβμ ακάιεζα ζημκ ίδζμ ηαζ ζε έκακ άθθμ παναηηήνα, ή, 

ηέθμξ, δζάθμβμ πμο δζαιείθεδηε ακάιεζα ζε ηνίημοξ. Οζ δοκαηυηδηεξ αοηέξ δεκ αίνμοκ ημκ 

βεκζηυ ηνυπμ ηδξ ζφκεεζδξ ηδξ εηθμνάξ. O θυβμξ ή μ δζάθμβμξ άθθςκ πνμζχπςκ, εθυζμκ 

παναιέκεζ πνμζανηδιέκμξ, εβηζαςηζζιέκμξ ζημ θυβμ ημο μιζθδηή, δεκ ιεηααάθθεζ ημκ 

ιμκμθμβζηυ παναηηήνα ηδξ ζφκεεζδξ. 

 Δ πανάεεζδ θυβμο ή δζαθυβμο άθθςκ παναηηήνςκ είκαζ επζθμβή ημο ιμκμθμβζζηή. 

Μζα ηέημζα πανάεεζδ εζζάβεζ ηδκ πνμμπηζηή άθθςκ πνμζχπςκ, υπζ υιςξ, ηαηακάβηδκ, 

πζζηά, ηαζ πάκηςξ ηδκ εζζάβεζ ιε ημοξ υνμοξ πμο ελοπδνεημφκ ηδκ πνμμπηζηή ημο 

ιμκμθμβζζηή. Δ πανάεεζδ θυβμο ή δζαθυβμο ζηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία 

πναβιαημπμζείηαζ απυ παναηηήνεξ μζ μπμίμζ δεκ είκαζ αλζυπζζημζ μφηε πθδνμθμνζαηά μφηε 

αλζμθμβζηά (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B5), υπζ ακαβηαζηζηά επεζδή πανμοζζάγμκηαζ 

ζοκεζδδηά κα παναπμζμφκ ηδκ αθήεεζα
322

, αθθά επεζδή δ πνυζααζή ημοξ ζηζξ πθδνμθμνίεξ 

είκαζ πενζμνζζιέκδ, πνμμπηζημπμζδιέκδ. 

                                                 
320

. Βκκμείηαζ υηζ ηδκ ηεθζηή εοεφκδ ηαζ επζθμβή βζα ημ ιμκηέθμ ζφκεεζδξ δεκ ηδκ έπεζ μ, πεπμζδιέκμξ 

ελάθθμο, παναηηήναξ ημο ιμκμθμβζζηή, αθθά μ θοζζηυξ ζοκηάηηδξ ημο ηεζιέκμο, δδθαδή μ πμζδηήξ. ηακ 

ζηδ ζοκέπεζα ζπμθζάγμοιε ημοξ ηνυπμοξ απεφεοκζδξ, ιέζς ηςκ μπμίςκ μ ιμκμθμβζζηήξ ζοκηδνεί ημ 

ζοβηεηνζιέκμ επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ ή εβηθςαίγεηαζ ζε αοηυ, εκκμμφκηαζ ζηαεενά μζ ηνυπμζ ημοξ μπμίμοξ μ 

πμζδηήξ επζκμεί ή οζμεεηεί βζα κα πανμοζζάζεζ έκακ ιμκμθμβζζηή πμο οπεναζπίγεηαζ ημ ιμκμθμβζηυ ιμκηέθμ 

θυβμο ή είκαζ εβηθςαζζιέκμξ ζημ πθαίζζυ ημο. 
321

. Γζα ιζα μοζζςδχξ δζαθμνεηζηή αλζμπμίδζδ ηδξ ιμκμθμβζηήξ παναιέηνμο ζφκεεζδξ, αθ. ακαθοηζηά ζηδκ 

εκυηδηα Α5. 
322

. Bθ.: βζα πανάδεζβια ζημ εηηεκέξ ένβμ ημο Browning The Ring and the Book (έηδ. R. D. Altick, Λμκδίκμ, 

Penguin Books, 1990 (Penguin Education, 1971) ηδκ πενίπηςζδ ημο ιμκμθυβμο, εκυξ εη ηςκ ιμκμθμβζζηχκ, 

ημο Giuseppe Francchescini (αζαθίμ V). O Giuseppe Francchescini παναεέηεζ ζε 155 ζηίπμοξ ηα θυβζα ηδξ 

Pompilia, δνςίδαξ ημο ένβμο, ηα μπμία εζπχεδηακ ζε ιοζηζηή ζοκάκηδζή ημοξ (ζη. 725- 880). Mμθμκυηζ μ 

Giuseppe παναεέηεζ ημκ θυβμ ηδξ Pompilia βζα κα ηδκ δζηαζχζεζ, υηακ θεάζεζ ηακείξ ζημκ δζηυ ηδξ ιμκυθμβμ 

ηαζ δζααάζεζ ηα θυβζα πμο εηείκδ ζζπονίγεηαζ υηζ είπε ζηδκ ίδζα ζοκάκηδζδ (αζαθίμ VII), δζαπζζηχκεζ υηζ 

πενζθαιαάκμκηαζ ζε ιυθζξ 24 ζηίπμοξ (ζηίπ. 1418- 1442). O ηνυπμξ, δδθαδή, ιε ημκ μπμίμ βίκεηαζ δ 
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 Δ πανάιεηνμξ ηδξ ζφκεεζδξ ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ιμκμπνμμπηζηήξ 

θμβζηήξ, ζημ ααειυ πμο αλζμπμζείηαζ βζα κα ζοκηδνδεεί δ ιμκμηναημνία ηδξ πνμμπηζηήξ 

ημο ιμκμθμβζζηή. ε ηνία ιυκμ απυ ηα ηέζζενα είδδ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, 

δδθαδή ζημκ δναιαηζηυ, ζημκ εηθναζηζηυ (εκυηδηα Γ3) ηαζ ζημκ νδημνζηυ (εκυηδηα Γ4) 

ιμκυθμβμ, δ ιμκμθμβζηή ζφκεεζδ ηαζ απεφεοκζδ αλζμπμζείηαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ 

θμβζηήξ ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ (ηονζανπία ηδξ πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή), εκχ ζημκ 

ιεζηηυ ιμκυθμβμ δεκ ζζπφεζ ημ ίδζμ. ηδκ πενίπηςζδ ημο ιεζηημφ ιμκμθυβμο (εκυηδηα Γ5) 

δ ιμκμηναημνία ηδξ πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή αίνεηαζ. 

 Έηζζ, δ πνμμπηζηή ηςκ άθθςκ οπμηάζζεηαζ ζηδκ πνμμπηζηή ημο ιμκμθμβζζηή ζημ 

πμίδια ημο Kααάθδ «Kίιςκ Λεάνπμο, 22 εηχκ, ζπμοδαζηήξ εθθδκζηχκ βναιιάηςκ (εκ 

Kονήκδ)» (Tα πνηήκαηα B’, 1928, 75- 76) υπμο δζαηνίκμκηαζ παναεέζεζξ θυβμο
323

. Tμ 

επζηφιαζμ ημο Mανφθμο, ιμκμδναιαηζηυ υπςξ ζοιααίκεζ ζοπκά ιε ηα επζηφιαζα, είκαζ 

ζοκηαβιέκμ απυ βκςζηυ ζημκ ιμκμθμβζζηή πμζδηή: «“Tμ ηέθμξ ιμο επήθεε υηε ήιμοκ 

εοηοπήξ. / O Eνιμηέθδξ ιε είπε απχνζζηυκ ημο θίθμκ./ Tεξ φζηαηέξ ιμο ιένεξ, ι‟ υθμ πμο 

πνμζπζμφκηακ/ πςξ δεκ ακδζοπμφζε, έκμζςκα εβχ ζοπκά/ ηα ιάηζα ημο ηθαιέκα. α κυιζγε 

πμο θίβμ/ είπ‟ απμημζιδεεί, έπεθηεκ ςξ αθθυθνςκ/ ζηδξ ηθίκδξ ιμο ημ άηνμκ. Ώθθ‟ 

ήιεεακ η‟ μζ δομ/ κέμζ ιζαξ δθζηίαξ, είημζζ ηνζχ εηχκ. / Πνμδυηζξ είκαζ δ Mμίνα. Ίζςξ 

ηακέκα πάεμξ/ άθθμ ημκ Eνιμηέθδ κα‟ παζνκεκ απυ ιέκα./ Σεθείςζα ηαθχξ· εκ ηδ 

αιενίζης αβάπδ”_» (υ.π., 75). Aοηυ ημ επζηφιαζμ “ακμίβεζ” ηδ ιμκμθμβζηή ζφκεεζδ ηαζ μ 

θακηαζηζηυξ υζμ ηαζ πνμθδπηζηυξ
324

 θυβμξ ημο ζκδάθιαημξ ημο Mανφθμο ηδκ “ηθείκεζ”: 

«Tμ ίκδαθια ημο Mανφθμο/ εα‟ νπεηαζ ακάιεζυ ιαξ, ηαζ εα κμιίγς πμο/ ιε θέβεζ, Iδμφ 

είζαζ ηχνα ζηακμπμζδιέκμξ. / Iδμφ ημκ λακαπήνεξ ςξ επμεμφζεξ, Kίιςκ./ Iδμφ δεκ έπεζξ 

πζα αθμνιή κα ιε δζααάθεζξ» (υ.π., 76). Ο Kίιςκ είκαζ έκαξ ιμκμθμβζζηήξ πμο παναεέηεζ 

ιε αηνίαεζα ημκ θυβμ ηςκ άθθςκ ηαζ δζεοηνζκίγεζ ηδκ πνμέθεοζδ αοημφ ημο θυβμο. Χξ 

πνμξ ημ επζηφιαζμ έπμοιε θυβμοξ κα ειπζζηεοημφιε ηδκ οπμηζεέιεκδ αηνίαεζά ημο ηαεχξ 

ηα εζζαβςβζηά πμο ημ ζοκμδεφμοκ, είκαζ ζδιεία ημο πναβιαηζημφ ζοκηάηηδ ημο ηεζιέκμο 

ηαζ υπζ ημο ιμκμθμβζζηή βζα ημκ μπμίμ δεκ οπμκμείηαζ πμοεεκά υηζ βνάθεζ, αθθά υηζ ιζθά ή 

ζηέθηεηαζ ηαζ πνμηεζιέκμο βζα ημ επζηφιαζμ, υηζ ημ δζααάγεζ. ζμ βζα ημκ θυβμ ημο 

“ζκδάθιαημξ” ημο Mανφθμο, μ Kίιςκ δζεοηνζκίγεζ υηζ εα λνκίδεη πςξ ημ θάκηαζια ημο 

θέεζ ηα ζοβηεηνζιέκα θυβζα, υηζ εα ηα επζκμεί δ θακηαζία ημο. Kαζ ζηζξ δφμ, ςζηυζμ, 

πενζπηχζεζξ δ πανάεεζδ θυβμο δεκ βίκεηαζ βζα κα δζηαζςεεί μ Mανφθμξ ή ςξ ικδιυζοκυ 

ημο, αθθά βζαηί δζεοημθφκεζ ημκ ιμκμθμβζζηή κα ζπδιαηίζεζ ηδκ εζηυκα πμο εέθεζ μ ίδζμξ 

                                                                                                                                                    
πανάεεζδ θυβμο απυ ημκ Giuseppe Francchescini οπμδδθχκεζ ηδκ, έζης ηαζ ηαθυπζζηδ, παναπάναλδ ηδξ 

πνμμπηζηήξ ηδξ Pompilia. 
323

. Υνδζζιμπμζχ πςνίξ δζάηνζζδ ηδκ έηθναζδ πανάεεζδ θυβμο, είηε αοηυξ είκαζ πνμθμνζηυξ είηε βναπηυξ.  
324

. Γζα ηδ θεζημονβία ηδξ πξφιεςεο, αθ.: G. Genette, Figures III, υ.π., 105- 115. 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



127 

 

βζα ημκ εαοηυ ημο· ιζα εζηυκα δζςηυιεκμο ηαζ αδζηδιέκμο ζηα ενςηζηά: «O πνυςνμξ 

εάκαηυξ ημο/ ηάεε ικδζζηαηίακ ιμο έζαοζ‟ εκηεθχξ [...]/ ηάεε ικδζζηαηίακ βζα ημκ 

Mανφθμ- ι‟ υθμ/ πμο ιε είπε ηθέρεζ ηδκ αβάπδ ημο Eνιμηέθδ,/ πμο ηζ ακ ιε εέθεζ ηχνα μ 

Eνιμηέθδξ πάθζ/ δεκ εα‟ καζ δζυθμο ημ ίδζμ. Ξένς ημκ παναηηήνα/ ημκ εοπαεή πμο έπς». 

 Σμ επυιεκμ πανάδεζβια αθμνά ζηδκ εζζαβςβή δζαθυβμο ζε ιμκμδναιαηζηυ 

πμίδια. ηδκ «Πνςημπνμκζά» μ ιμκμθμβζζηήξ, μ βζαηνυξ Αζμκφζζμξ PμΎδδξ, μ μπμίμξ 

απεοεφκεηαζ ζημκ ζζςπδθυ “μθςιυ”
325

, θέεζ: «Tζανθαηάκμξ; α! δε βέκμοιαζ./ Ξένεζξ ηζ 

ημο απμηναίκμοιαζ/ μπμζακμφ ιε ημκζμοθηάνδ;/ “Έπς tormini.”- Xαιπάνζ./ “Έπς αάνμξ 

ζημ ηεθάθζ.”-/ Eηεζυ ηυπμοκ άθθμζ ηζ‟ άθθμζ./ “ζμν Dottore, έπς εένιδ·/ Tζ κα ηάις; 

βζαηί ζηζάγμιαζ.”-/ Tζ κα ηάιδξ; ζε εζαιάγμιαζ! / Mε ηδκ ηάρα λεεοιαίκεζξ·»
326

. O 

θακηαζηζηυξ δζάθμβμξ ζοκεπίγμκηαζ βζα άθθμοξ ηυζμοξ πενίπμο ζηίπμοξ. Ώπυ άπμρδ 

ζφκεεζδξ, υιςξ, μ δζάθμβμξ πανμοζζάγεηαζ εβηζαςηζζιέκμξ ζημ θυβμ ημο μιζθδηή ηαζ 

αεααίςξ είκαζ επζθμβή ημο κα ημκ παναεέζεζ. Σμ πζμ ζδιακηζηυ είκαζ υηζ απυ ηδκ άπμρδ 

ηδξ θεζημονβίαξ ημο, μ δζάθμβμξ επζκμείηαζ βζα κα εκζζπφζεζ ηδκ πνμμπηζηή ημο 

ιμκμθμβζζηή, μ μπμίμξ εεςνεί ηζανθαηακζζιυ ηάεε ζαηνζηή ιέεμδμ πμο δεκ αθήκεζ ηδ 

θφζδ κα αημθμοεήζεζ ημ δνυιμ ηδξ, ιε άθθα θυβζα ηδκ ζαηνζηή εκ βέκεζ
327

. 

 Ώκηίεεηα, υηακ έκαξ θυβμξ άθθμξ απυ εηείκμκ ημο μιζθδηή ειθακζζηεί ζημ ίδζμ 

επίπεδμ ιε ημκ δζηυ ημο, υπζ δίηδκ παναεέιαημξ, αθθά ςξ θυβμξ ζοκμιζθδηή, ηυηε δ 

ζφκεεζδ είκαζ δζαθμβζηή. Έζης ηαζ δ πζμ πενζμνζζιέκδ ζε έηηαζδ θεηηζηή εηδήθςζδ ηδξ 

πανμοζίαξ αοημφ ημο άθθμο παναηηήνα ηαζ δ εη ιένμοξ ημο ακάθδρδ νυθμο ζοκμιζθδηή, 

                                                 
325

. Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. A‟, υ.π., 267- 276. Tα πνυζςπα πμο εζζάβμκηαζ ζε ιμκμδναιαηζηά 

πμζήιαηα ιεηαηνέπμκηαζ ζε παναηηήνεξ. 
326

. .π., 272.  
327

 Ώκάθμβα ζζπφμοκ ηαζ βζα έκα ζφκεεημ ένβμ, υπςξ Tν Φσο πνπ θαίεη ή μζ Σθιάβνη πνιηνξθεκέλνη. 

Ώκελάνηδηα απυ ηδκ έηηαζδ πμο έπμοκ ζε αοηά μζ ιμκυθμβμζ, εα πνέπεζ κα εεςνδεμφκ ζθαζνζηά, βζα κα 

ηαηαθήλμοιε ακ είκαζ ιμκμθμβζηά ή ακ δ ζφκεεζή ημοξ είκαζ δζαθμβζηή. Σμ πνχημ απυ ηα δφμ ένβα ημο 

Bάνκαθδ, Tν θσο πνπ θαίεη, απμηεθείηαζ απυ έκα πνμθμβζηυ πμίδια ηαζ απυ ηνία ιένδ ιε δζδαζηαθίεξ ηαζ 

ιεηαηεζιεκζηά ζπυθζα. Θα έθεβε ηακείξ, ιε ιζα πνυπεζνδ ιαηζά, υηζ ημ ηιήια ημο ένβμο πμο απμααίκεζ 

ηαεμνζζηζηυ βζα ηδ εεχνδζή ημο ςξ δζαθμβζημφ ένβμο είκαζ ημ πνχημ, μ «Mμκυθμβμξ ημο Mχιμο» 

(Πνηεηηθά, 13- 53), υπμο ζοκμιζθμφκ  μ Xνζζηυξ, μ Πνμιδεέαξ ηαζ μ Mχιμξ. O ηίηθμξ ςζηυζμ αοημφ ημο 

ιένμοξ, «O ιμκυθμβμξ ημο Mχιμο», είκαζ αηνζαήξ υπςξ θακενχκεζ ημ ηεθεοηαίμ ηιήια ημο. ε αοηυ 

παναηίεεκηαζ μζ ελήξ ζηέρεζξ ημο Mχιμο: «θα ημφηα είηακε πθάζιαηα ηδξ θακηαζζάξ ιμο, έκα λέζπαζια 

ηαζ λαθάθνςια ημο ζημπαζιμφ ιμο! Μμο ανέζεζ ηάπμο ηάπμο κα ιζθάς ιμκαπυξ ιμο. Να πςνίγς ημκ εαοηυ 

ιμο ζε θμβήξ ακηίεεηα ζφιαμθα ηαζ κα ηα αάγς κα ιαθθχκμοκε. Πμζμξ λαίνεζ. Ίζςξ ηάπμζμξ κα ιε άημοζε... 

Aκ υπζ, εα ένεεζ ηαζνυξ πμο εα πθδεφκμοκε ηυζμ μζ Mχιμζ, πμο ιμκυθμβμζ ζακ ηζ αθηυκε, εα‟ καζ μθυηεθα 

πενζηημί! Μα πνχηα εα‟ πμοιε πενάζεζ ημ βεθφνζ» (Πνηεηηθά, 52- 53). Σμ απμθαζζζηζηυ ιένμξ ημο ένβμο βζα 

ηδκ πενζβναθή ημο ςξ δζαθμβζημφ ζηδ ζφκεεζδ είκαζ ημ ηνίημ. Πενζθαιαάκεζ δφμ πμζήιαηα, δζαθυβμοξ απυ 

ζοκεεζζαηή άπμρδ, πμο δεκ είκαζ εβηζαςηζζιέκμζ: ηδκ «Aνζζηέα ηαζ ηδ Mασιμφ» (Πνηεηηθά, 75- 84) ηαζ ημ 

«Tναβμφδζ ημο θαμφ» (Πνηεηηθά, 89- 93). Οζ Σθιάβνη πνιηνξθεκέλνη απυ ηδκ άθθδ είκαζ ένβμ ιμκμθμβζηυ ςξ 

πνμξ ηδ ζφκεεζή ημο, ακ ηαζ ζηδκ εκυηδηα «H ηζιςνία ημο ακυιμο» (Πνηεηηθά, 109- 115) θαίκεηαζ κα 

οπάνπεζ δζάθμβμξ. πςξ παναηδνεί μ Γ. Αάθθαξ (H δεκηνπξγηθή δεθαεηία ζηελ πνίεζε ηνπ Bάξλαιε. 

Mειεηήκαηα, Aεήκα, Kέδνμξ, 1988), ζημ πμίδια «Tμ ημνιί ηαζ δ ροπή» «ζηδκμεεηείηαζ έκαξ θαζκμιεκζηυξ 

δζάθμβμξ» (υ.π., 108- 109), ηαεχξ μζ “δφμ” θςκέξ, ηδξ ροπήξ ηαζ ημο ημνιζμφ, υπζ ιυκμ ακήημοκ ζημκ ίδζμ 

παναηηήνα, ζημκ ζηαονςιέκμ Iδζμφ, αθθά αηυιδ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ πενζηεζιεκζηή μδδβία, ροπή ηαζ 

ημνιί δεκ αημφβμκηαζ ιεηαλφ ημοξ: «δ Φοπή ηαζ ημ χια ημο Kνειαζιέκμο ανπίγμοκε κα ιζθμφκε πςνίξ κακ 

ημοξ αημφεζ ηακείξ μφηε ηαζ κ‟ αημφβμκηαζ ηζ ακαιεηαλφ ημοξ» (Σθιάβνη Πνιηνξθεκέλνη, 109). 
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ηαεζζημφκ ηδ δεοηενμαάειζα εηθμνά δζαθμβζηή ζηδ ζφκεεζδ ηαζ, πάκηα ζφιθςκα ιε ηδ 

θμβζηή ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, απμηθείμοκ ημ ένβμ απυ ηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία. 

 Xαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ πανάδεζβια απυ ημ ζμκέημ ημο Kααάθδ «Θεαηήξ 

δοζανεζηδιέκμξ» (Kξπκκέλα πνηήκαηα, [1893], 45): «“Aπένπμιαζ, απένπμιαζ. Μδ ηνάηεζ 

ιε. / Tδξ αδδίαξ ηαζ ακίαξ είιαζ εφια.”/ “Πθδκ ιείκ‟ μθίβμκ πάνζκ ημο Mεκάκδνμο. Κνίια / 

ηυζμκ κα ζηενδεήξ.” “Yανίγεζξ, άηζιε.// ”Mέκακδνμξ είκαζ ηαφηα ηα θμβίδνζα,». Βάκ έθεζπε 

δ θεηηζηή εηδήθςζδ ημο παναηηήνα ζημκ μπμίμ απεοεφκεηαζ μ έκαξ απυ ημοξ μιζθδηέξ, 

δδθαδή μ δοζανεζηδιέκμξ εεαηήξ, ηυηε ημ πμίδια υκηςξ εα ήηακ, υπςξ έπεζ οπμζηδνζπεεί, 

δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ
328

. Δ απμζηνμθή ημο δοζανεζηδιέκμο εεαηή πνμξ ημκ 

δζαθθαηηζηυηενμ ζφκηνμθυ ημο δέπεηαζ απάκηδζδ, ηαζ έηζζ ημ ζοκεεζζαηυ ζφζηδια 

μνβάκςζδξ ημο ηεζιέκμο είκαζ ημ δζαθμβζηυ ηαζ υπζ ημ ιμκμθμβζηυ. Tδ δζαθμνά ιπμνμφιε 

κα ηδκ ηαηαθάαμοιε ακ θακηαζημφιε ηζ δελ εα ιαεαίκαιε βζα ηδκ πνμμπηζηή ημο 

ζοκμιζθδηή ημο «δοζανεζηδιέκμο εεαηή», εάκ υκηςξ ημ πμίδια ήηακ ιμκμθμβζηυ ζηδ 

ζφκεεζή ημο. Πένα απυ μηζδήπμηε άθθμ, δεκ εα είπαιε εζηυκα ημο δζαθθαηηζημφ ημο 

φθμοξ. Θα είπαιε ηδκ εκηφπςζδ υηζ είκαζ πνμηθδηζηυξ ηαζ, εκδεπμιέκςξ, ενζζηζηυξ. Ώοηή 

ηδκ εκηφπςζδ εα ηδκ πνμηαθμφζε ημ φθμξ ημο «δοζανεζηδιέκμο» ιμκμθμβζζηή. Βάκ 

έθεζπακ ηα θυβζα ημο δεκ εα είιαζηακ αέααζμζ ηαηά πυζμκ μ δοζανεζηδιέκμξ απμδίδεζ ημ 

«οανίγεζξ» ζε ηάπμζα άπμρδ ημο ζοιαζααζηζηυηενμο εεαηή ή βεκζηυηενα ζηδ ζηάζδ ημο 

ζοκμιζθδηή ημο. Δ πνμμπηζηή δεκ ζπεηίγεηαζ ιυκμ ιε ηδκ ακαπανάζηαζδ ημο θυβμο, αθθά 

ηαζ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ εηθένεηαζ μ θυβμξ. 

 Με αάζδ ηα πνμδβμφιεκα ζπυθζα, εα βίκεζ ακηζθδπηυ βζαηί ζε ιμκμδναιαηζηά 

ηείιεκα πμο ζπδιαηίγεηαζ δ εκηφπςζδ υηζ μ απμδέηηδξ έπεζ ακηζδνάζεζ, θεηηζηά ή ιε άθθμ 

ηνυπμ, δεκ αίνεηαζ ημ ζημζπείμ ηδξ απυθοηδξ ηονζανπίαξ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή 

ηαζ, έηζζ, δ θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ. Θα ελεηάζμοιε δφμ παναδείβιαηα απυ ηα 

ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα ημο Kααάθδ. Σμ πνχημ πμίδια είκαζ μ «Φζθέθθδκ» (Tα 

πνηήκαηα A’, 1912, 43). O δβειυκαξ δίκεζ μδδβίεξ ζημκ εββεβναιιέκμ απμδέηηδ, ημκ 

ζεάζπδ, κα θνμκηίζεζ βζα ηδκ ηεπκζηά άνηζα πάναλδ δζαδήιαημξ, εθζζηχκηαξ ηδκ πνμζμπή 

ημο ακάιεζα ζε άθθα ζηδ πάναλδ ημο πνμζςκοιίμο Φζθέθθδκ: «Tδκ πάναλζ θνυκηζζε 

ηεπκζηά κα βίκεζ [...]/ Πνμ πάκηςκ ζε ζοζηήκς κα ηοηηάλεζξ/ (ζεάζπδ, πνμξ εεμφ, κα ιδ 

θδζιμκδεεί)/ ιεηά ημ Bαζζθεφξ ηαζ ημ ςηήν,/ κα παναπεεί ιε βνάιιαηα ημιρά, 

Φζθέθθδκ.». Aιέζςξ ιεηά απυ αοηυ μ ιμκμθμβζζηήξ θαίκεηαζ είηε κα πνμθαααίκεζ ημκ 

θυβμ ημο ζεάζπδ ή κα απμηνίκεηαζ ζε δζαηοπςιέκδ ακηίννδζή ημο: «Kαζ ηχνα ιδ ιε 

                                                 
328

. O Γ. Π. αααίδδξ (K. Π. Kααάθδξ, Kξπκκέλα πνηήκαηα, υ.π., 153) πενζβνάθεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ πμίδια 

ςξ «ζζημνζημθακή δναιαηζηυ ιμκυθμβμ». πςξ δείλαιε ζημ πνχημ ηεθάθαζμ (εκυηδηα A2- α), πμο αθμνά 

ζηδκ πνυζθδρδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, οπάνπμοκ πνμζεββίζεζξ ημο είδμοξ, ανηεηά εθαζηζηέξ ζημ εέια 

ηδξ εζζαβςβήξ αθδβδιαηζηχκ ηιδιάηςκ ή πενζμνζζιέκμο δζαθυβμο ζημ ζοβηεηνζιέκμ είδμξ. 
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ανπίγεζξ εοθομθμβίεξ, / ηα “Πμφ μζ Έθθδκεξ;” ηαζ “Πμφ ηα Eθθδκζηά/ πίζς απ‟ ημκ Zάβνμ 

εδχ, απυ ηα Φνάαηα πένα”./ Tυζμζ ηαζ ηυζμζ ααναανυηενμί ιαξ άθθμζ/ αθμφ ημ βνάθμοκ, 

εα ημ βνάρμοιε η‟ ειείξ». Tα θυβζα ημο ζεάζπδ (εκδεπυιεκα ή δζαηοπςιέκα) 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ημκ μιζθδηή «εοθομθμβίεξ». Μίθδζε, υιςξ, πνάβιαηζ μ ζεάζπδξ 

ηαζ, ακ ιίθδζε, υζα είπε ηα είπε ιε ημ φθμξ πμο αθήκεζ κα εκκμδεεί μ μιζθδηήξ, απυ ημκ 

ηνυπμ πμο ηα πανμοζζάγεζ; O ζεάζπδξ απθχξ εοθομθμβεί, υπςξ ζζπονίγεηαζ μ 

ιμκμθμβζζηήξ, ή έπεζ ηαζ άθθδ πνυεεζδ
329

; Γζα ηίπμηε απυ αοηά δεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε 

αέααζμζ. ζμ πζεακυ είκαζ μ ιμκμθμβζζηήξ κα παναεέηεζ ημκ θυβμ ημο ζεάζπδ, άθθμ ηυζμ 

πζεακυ είκαζ κα θνμκηίγεζ κα πνμθάαεζ ημκ ζεάζπδ χζηε κα ιδκ ημκ δζαηυρεζ. ε αοηή 

ηδκ πενίπηςζδ ημ «ιδ ιε ανπίγεζξ [...]» είκαζ ηονζμθεηηζηυ ηαζ μ πθδεοκηζηυξ «ηα “Πμφ μζ 

Έθθδκεξ” [...]» δδθχκεζ υηζ μ ζεάζπδξ έπεζ πεζ πμθθέξ θμνέξ αοηά ηα θυβζα, μ 

ιμκμθμβζζηήξ ηα βκςνίγεζ ηαθά ηαζ ηα έπεζ ήδδ απμννίρεζ. Eίηε ζηδ ιία είηε ζηδκ άθθδ 

πενίπηςζδ, (είηε, δδθαδή, ημ πανάεεια ζδιαίκεζ υηζ μ ζεάζπδξ ακηέδναζε είηε 

πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημκ ιμκμθμβζζηή βζα κα πνμθάαεζ ακηίδναζή ημο) μ μιζθδηήξ 

πενζθαιαάκεζ ηα θυβζα ημο ζεάζπδ ζημ θυβμ ημο βζα κα ηα εθέβλεζ, επζαάθθμκηαξ ηδκ 

πνμμπηζηή ημο ζε ζπέζδ ιε ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο, απμζζςπχκηαξ ηδκ πνμμπηζηή ημο 

άθθμο, πςνίξ κα ηδκ απμηνφπηεζ, αθθά πανμοζζάγμκηάξ ηδκ ιε ημκ δζηυ ημο ηνυπμ ηαζ 

απμννίπημκηάξ ηδκ ςξ άηαζνδ. 

 Πμθφ πζμ ζφκεεηδ είκαζ δ ζπέζδ ημο μιζθδηή ιε ημκ εββεβναιιέκμ απμδέηηδ, ηαζ 

ηδκ οπμηζεέιεκδ ακηίδναζή ημο, ζε έκα απυ ηα Kξπκκέλα πνηήκαηα ημο Kααάθδ, ημ 

«οιεχκ» (1917, 104- 105). O ιμκμθμβζζηήξ λεηζκά κα ιζθά απμηνζκυιεκμξ ζε απυρεζξ 

πμο, πνμθακχξ, ημο έπεζ ήδδ εηεέζεζ μ Mέαδξ ηαζ μζ μπμίεξ αθμνμφκ ζηα κέα πμζήιαηα 

ημο Λάιμκα: «Tα λένς, καζ, ηα κέα πμζήιαηά ημο·/ εκεμοζζάζεδηεκ δ Bδνοηυξ ι‟ αοηά./ 

Mζακ άθθδ ιένα εα ηα ιεθεηήζς./ ήιενα δεκ ιπμνχ βζαη‟ είιαζ ηάπςξ ηαναβιέκμξ./ Aπ‟ 

ημκ Λζαάκζμ πζμ εθθδκμιαεήξ είκαζ αεααίςξ./ ιςξ ηαθφηενμξ ηζ απ‟ ημκ Mεθέαβνμ; Αεκ 

πζζηεφς.». 

 O ιμκμθμβζζηήξ ανπίγεζ ιε έκα ζήια ζοκαίκεζδξ (:«Tα λένς, καζ» ηα πμζήιαηα), 

δδθχκμκηαξ ηαοηυπνμκα υηζ βκςνίγεζ ηδκ εκεμοζζχδδ οπμδμπή πμο επζθοθάπεδηε ζηα 

πμζήιαηα. Ώθθά ιε ηα πνχηα θυβζα ημο δίκεζ ιμνθή ζε έκα δίθδιιά ημο (ή ζε αοηυ πμο 

επζδζχηεζ κα πανμοζζάζεζ ζημκ Mέαδ ζακ δίθδιιά ημο). Σμ δίθδιια πάκς ζημ μπμίμ 

ανενχκεζ ημ θυβμ ημο είκαζ ελανπήξ ζαθέξ· αζαθία- ειπεζνία. O ιμκμθμβζζηήξ παίνκεζ 

απμζηάζεζξ απυ ηδκ ημζκυηδηα ζηδκ μπμία ιεηέπεζ ιαγί ιε ημκ Mέαδ. Αζαθμνμπμζείηαζ απυ 
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. Ώκ θάαμοιε οπυρδ ημ βεβμκυξ υηζ μ ιμκμθμβζζηήξ παναηηδνίγεζ ιαηαζυζπμοδμοξ υζμοξ αζπμθμφκηαζ ιε 

ηδ νδημνζηή, ηα εθθδκζηά η.θ.π., μ ζεάζπδξ εκδεπμιέκςξ είπε ηδκ πνυεεζδ κα είλεζ ηαζ έκα μοζζαζηζηυηενμ 

γήηδια. 
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αοηήκ, ηαεχξ δ επακάθδρδ ηδξ αεααίςζδξ υηζ είκαζ πθδνμθμνδιέκμξ ζε ζπέζδ ιε ηα 

“αζαθία”, ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ ακααμθή ηδξ εκαζπυθδζδξ ιε αοηά. Ώζηζμθμβεί ηδκ 

ακααμθή ζζπονζγυιεκμξ υηζ είκαζ «ηάπςξ ηαναβιέκμξ», πνμθακχξ θυβς ηάπμζαξ ειπεζνίαξ 

ή ηάπμζςκ ζηέρεχκ ημο, ηαζ αοηή δ ηαναπή δεκ ημο επζηνέπεζ ηδ, ζοκήεδ ηαηά ηα άθθα, 

εκαζπυθδζδ ιε ηα αζαθία. O ίδζμξ ιεηέπεζ ζηδκ ημζκυηδηα υζςκ αζπμθμφκηαζ ιε ηα αζαθία, 

υπςξ ηαζ μ Mέαδξ ηαζ μζ άθθμζ ζμθζζηέξ, αθθά αηυιδ αίςζε ηάηζ πμο ημκ δζαθμνμπμζεί 

απυ ημκ Mέαδ ηαζ ημοξ άθθμοξ ζμθζζηέξ. Έηζζ, ηεθεζχκεζ ημ πνχημ ιένμξ ημο ιμκμθυβμο 

ιε ηδκ ακαθμνά ζημ ηζ κζχεεζ. Eκχ, υιςξ, εα πενίιεκε ηακείξ κα ζοκεπίζεζ αζηζμθμβχκηαξ 

ηδκ ηαναπή ημο, επζζηνέθεζ ζημ εέια ηςκ αζαθίςκ: «Ώπ‟ ημκ Λζαάκζμ πζμ εθθδκμιαεήξ 

είκαζ αεααίςξ. ιςξ ηαθφηενμξ ηζ απ‟ ημκ Mεθέαβνμ; Αεκ πζζηεφς.». 

 Σμ ενχηδια είκαζ βζαηί πανμοζζάγεηαζ κα ηάκεζ ηάηζ ηέημζμ. Mζα πζεακή ελήβδζδ 

είκαζ υηζ μ Mέαδξ δεκ έδςζε ηδ δέμοζα ζδιαζία ζηδκ ηαναπή ημο ηαζ ημκ δζέημρε ιε 

ζπυθζμ βζα ηδκ πμζδηζηή αλία ηαζ ηδκ εθθδκμιάεεζα ημο Λάιμκα, πνμηαθχκηαξ ημκ κα 

δζαθμνμπμζδεεί ιε ιεβαθφηενδ έκηαζδ ζημ ημζκυ ημοξ πεδίμ ηςκ αζαθίςκ ηαζ κα 

ηαημπονχζεζ ηδκ ακελανηδζία ημο, χζηε κα επακαθένεζ ζηδκ ηάλδ ημκ ακηζδναζηζηυ 

Mέαδ. Άθθδ ελήβδζδ είκαζ υηζ ηα ζπυθζα βζα ηδκ εθθδκμιάεεζα ημο Λάιμκα είπακ βίκεζ 

ελανπήξ. Ο Mέαδξ, υιςξ, θάκδηε ζημκ ιμκμθμβζζηή πμθφ απμννμθδιέκμξ ζημ εέια ημο 

Λάιμκα ηαζ πμθφ αέααζμξ βζα ηδκ άπμρή ημο, (ηδκ μπμία ζηδνίγμοκ ηαζ μζ άθθμζ 

ζμθζζηέξ), ςξ πνμξ ηδκ πμζδηζηή ακςηενυηδηά ημο. Γζα αοηυ μ ιμκμθμβζζηήξ, ζοκηδνεί 

ηθίια ζοκαίκεζδξ, πνμαάθθμκηαξ ηαοηυπνμκα ηδκ ηνζηζηή ημο δζαθμνά, χζηε κα ηενδίζεζ 

ηδκ πνμζμπή ημο Mέαδ, κα ημκ ηάκεζ δεηηζηυ, ηαζ κα πενάζεζ ιε εκημκυηενμ ηνυπμ ζημκ 

οπέν ηδξ ειπεζνίαξ θυβμ ζημ ηνίημ ιένμξ: «Ά, Mέαδ, ηζ Λζαάκζμξ! ηαζ ηζ αζαθία!/ ηαζ ηζ 

ιζηνυηδηεξ!... Mέαδ, ήιμοκ πεεξ-/ δ ηφπδ ημ‟ θενε- ηάης απ‟ ημο οιεχκ ημκ ζηφθμ./ 

Xχεδηα ακάιεζα ζημοξ Xνζζηζακμφξ/ πμο ζζςπδθμί πνμζεφπμκηακ η‟ εθάηνεοακ,/ ηαζ 

πνμζηοκμφζακ· πθδκ ιδ υκηαξ Xνζζηζακυξ/ ηδκ ροπζηή βαθήκδ ηςκ δεκ είπα-/ η‟ έηνεια 

μθυηθδνμξ ηαζ οπυθενκα·/ η‟ έθνζηηα, ηαζ ηανάηημιμοκ, ηαζ παεαζκυιμοκ.». 

 O παναηηδνζζιυξ «ιζηνυηδηεξ», βζα ηδκ εκαζπυθδζδ ημο ηφηθμο ημοξ, οπμαζαάγεζ 

ημκ Mέαδ, πενζμνίγμκηάξ ημκ ζε έκακ ιυκμ ημιέα (μ μπμίμξ πενζβνάθεηαζ, ιάθζζηα, 

ανκδηζηά). O ιμκμθμβζζηήξ ειθακίγεζ ημκ εαοηυ ημο ιέπνζ αοημφ ημο ζδιείμο αοηυκμιμ 

ζηζξ ηνίζεζξ ημο επί ζοβηεηνζιέκςκ πμζδηζηχκ γδηδιάηςκ, υκηαξ, πανάθθδθα, ζε εέζδ κα 

αλζμθμβεί απυ απυζηαζδ ηαζ ημκ ηνυπμ εκαζπυθδζδξ ιε ηα πμζδηζηά γδηήιαηα εκ βέκεζ, 

βζαηί ιεηείπε ζε ιζα ειπεζνία ηδκ μπμία ζηενμφκηαζ μζ άθθμζ ζμθζζηέξ ηαζ μ Mέαδξ. Ήηακ 

«ηάης απ‟ ημο οιεχκ ημκ ζηφθμ». H εέζδ ημο ζημ πχνμ «ηάης απυ», ζοβηνζηζηά ιε ημκ 

οιεχκ, μ μπμίμξ ήηακ πάκς ζημ ζηφθμ, είκαζ οπμδεέζηενδ, αθθά δ οπμδέεζηενδ εηείκδ 

εέζδ ημο πνμζέθενε ιζα ειπεζνία φρμοξ πμο ηαεζζηά ηδκ εκαζπυθδζδ ιε ηα αζαθία, ηαζ 
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ηζξ ζοβηνίζεζξ ιε αάζδ ηα αζαθία, «ιζηνυηδηεξ». Κάης απυ ημκ ζηφθμ ήηακ ηαζ μζ 

πνζζηζακμί, αθθά μ ιμκμθμβζζηήξ δεκ ιεηείπε, αεααίςξ, ζηδκ ημζκυηδηα ηδξ πίζηδξ ημοξ. 

Πανεζζέθνοζε, «πχεδηε», υπςξ θέεζ, ακάιεζά ημοξ, ιέκμκηαξ υιςξ λεπςνζζηυξ, υπζ ςξ 

βαθήκζμξ πζζηυξ, αθθά ςξ εεαηήξ εκυξ δνάιαημξ ιε ήνςα ημκ οιεχκ ιπνμζηά ζημ Θευ. O 

ιμκμθμβζζηήξ ανέεδηε, δδθαδή, ακηζιέηςπμξ ιε έκα ηείιεκμ άθθμο ηφπμο. Πνυηεζηαζ βζα 

ημ “ηείιεκμ” ηδξ ειπεζνίαξ, ηαζ ιάθζζηα ιζαξ ειπεζνίαξ πμο βζα εηείκμκ απέηηδζε ηζξ 

δζαζηάζεζξ ημο δναιαηζημφ εεάιαημξ. 

 O ιμκμθμβζζηήξ εδχ, εκδεπμιέκςξ, ελοθαίκεζ ιζα ακαθμβία ακάιεζα ζηδ εέζδ ημο 

ίδζμο ηαζ ημο οιεχκ. πςξ μ οιεχκ ήηακ, ςξ πνμξ ηδ θοζζηή ημπμεέηδζδ, ακάιεζα 

ζημοξ πνζζηζακμφξ, αθθά μοζζαζηζηά ιυκμξ εκχπζμκ ημο Θεμφ, έηζζ ηαζ μ ίδζμξ δζεηδζηεί 

ιία δζαηνζηή εέζδ ακάιεζα ζημοξ οπυθμζπμοξ ζμθζζηέξ. Παναιέκεζ ζηδκ ημζκυηδηά ημοξ, 

αθθά δζαθμνμπμζμφιεκμξ ιέζς ημο ορδθμφ δναιαηζημφ εεάιαημξ πμο παναημθμφεδζε 

ηαζ ηδξ ειπεζνίαξ πμο απμηυιζζε απυ αοηυ. ε αοηυ ημ ζδιείμ μ ιμκμθμβζζηήξ δζαηνίκεζ ή 

κμιίγεζ υηζ δζαηνίκεζ ή, ηέθμξ, εέθεζ κα εκκμδεεί υηζ δζαηνίκεζ, ιζα ακηίδναζδ ημο Mέαδ: 

«Ά ιδ παιμβεθάξ· ηνζάκηα πέκηε πνυκζα, ζηέρμο-/ πεζιχκα, ηαθμηαίνζ, κφπηα, ιένα, 

ηνζάκηα πέκηε/ πνυκζα επάκς ζ‟ έκακ ζηφθμ γεζ ηαζ ιανηονεί./ Πνζκ βεκκδεμφι‟ ειείξ- εβχ 

είιαζ είημζζ εκκζά εηχκ,/ εζφ εαννχ είζαζ κευηενυξ ιμο-/ πνζκ βεκκδεμφι‟ ειείξ, 

θακηάζμο ημ,/ ακέαδηεκ μ οιεχκ ζημκ ζηφθμ/ η‟ έηημηε ιέκεζ αοημφ ειπνυξ εζξ ημκ 

Θευ». O Mέαδξ παιμβέθαζε πναβιαηζηά ηαζ, ακ καζ, βζαηί; Xαιμβέθαζε εζνςκζηά, 

ανκμφιεκμξ ηδκ οπμαάειζζή ημο ηαζ ηδκ αλία ηδξ δζήβδζδξ πμο άημοζε απυ ημκ 

ιμκμθμβζζηή (ςξ πενζεπμιέκμο ηαζ ςξ ηνυπμο έηεεζήξ ηδξ); Πάκηςξ μ ιμκμθμβζζηήξ, 

πνμηνέπμκηαξ ημκ Mέαδ κα ιδκ παιμβεθά, αθθά κα ζηεθηεί, οπμκμεί υηζ δεκ ηαηακυδζε ηδ 

αανφηδηα ηδξ δζήβδζδξ. Θίβμκηαξ ιάθζζηα ημ εέια ηδξ δζαθμνάξ δθζηίαξ ακάιεζά ημοξ, 

θαίκεηαζ κα εκκμεί υηζ δ ακηίδναζδ ημο Mέαδ είκαζ ακχνζιδ. O μιζθδηήξ ζε αοηυ ημ 

ζδιείμ εεςνεί υηζ έπεζ απακηήζεζ ζημκ Mέαδ, υηζ έπεζ εθέβλεζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο, υηζ έπεζ 

ζπδιαηίζεζ ηδ δζαθμνά ημο απυ ηδκ ημζκυηδηα ηςκ ζμθζζηχκ, ηαζ υηζ έπεζ ακαδείλεζ ημ 

πθευκαζια ειπεζνίαξ πμο δζαεέηεζ ζε ζπέζδ ιε εηείκδ, είκαζ έημζιμξ βζα ημ επυιεκμ αήια: 

«Αεκ έπς ζήιενα ηεθάθζ βζα δμοθεζά.-/ Πθδκ ημφημ, Mέαδ, ηάθθζμ κα ημ πεζξ/ πμο υ,ηζ ηζ 

ακ θεκ μζ άθθμζ ζμθζζηαί,/ εβχ ημκ παναδέπμιαζ ημκ Λάιμκα/ βζα πνχημ ηδξ ονίαξ 

πμζδηή». 

 O απμδέηηδξ έπεζ απμζζςπδεεί επζηοπχξ, μ ιμκμθμβζζηήξ έπεζ “ηονζανπήζεζ”. 

Tχνα μ Mέαδξ είκαζ, ηαηά ηδκ ηνίζδ ημο ιμκμθμβζζηή, έημζιμξ κα θεζημονβήζεζ ζακ δπχ 

ημο, υπςξ οπμδδθχκεζ ημ βεβμκυξ υηζ θεάκεζ ζημ ζδιείμ κα ημο οπαβμνεφζεζ ηα θυβζα πμο 

πνέπεζ κα πεζ: «Πθδκ ημφημ, Mέαδ, ηάθθζμ κα ημ πεζξ/ πμο υ,ηζ ηζ ακ θεκ μζ άθθμζ 

ζμθζζηαί,/ εβχ ημκ παναδέπμιαζ ημκ Λάιμκα/ βζα πνχημ ηδξ ονίαξ πμζδηή». ,ηζ, αέααζα, 
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θέκε βζα ημκ Λάιμκα μζ «άθθμζ» ζμθζζηέξ (ηαζ ιαγί ημοξ μ Mέαδξ) δεκ είκαζ δζαθμνεηζηυ 

απυ αοηυ πμο θέεζ ηαζ μ ίδζμξ. ημπυξ ημο, υιςξ, δεκ ήηακ κα πεζ ηάηζ επί ηδξ μοζίαξ 

δζαθμνεηζηυ βζα ημ πμθφ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια ηδξ πμζδηζηήξ αλίαξ ημο Λάιμκα, αθθά κα 

ηαημπονχζεζ ηδκ ακελανηδζία ημο απυ ηδκ ημζκυηδηα. 

 Mε αάζδ ηα πνμδβμφιεκα, ιπμνμφιε κα οπμζηδνίλμοιε υηζ, αηυιδ ηαζ ακ ζε έκα 

ιμκμδναιαηζηυ ηείιεκμ μ ιμκμθμβζζηήξ αθήκεζ κα εκκμδεεί υηζ μ απμδέηηδξ έπεζ 

ακηζδνάζεζ, θεηηζηά ή ιε άθθμ ηνυπμ, δεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε αέααζμζ μφηε βζα ηδκ 

αηνζαή ιμνθή ηαζ ζδιαζία ηδξ ακηίδναζδξ μφηε ηακ βζα ημ ζοιαάκ ηδξ ακηίδναζδξ 

ηαεεαοηυ. Σμ βεβμκυξ υηζ ζε μνζζιέκα ιμκμδναιαηζηά ηείιεκα οπμκμείηαζ υηζ μ απμδέηηδξ 

ακηέδναζε δεκ ζπδιαηίγεζ δζαθμβζηυ επζημζκςκζαηυ ζπήια. Καηά πνχημκ, ημ δζαθμβζηυ 

ιμκηέθμ πνμτπμεέηεζ ηδκ ηεζιεκζηή δζαδμπή ηςκ παναηηήνςκ ζηζξ εέζεζξ ημπζηυξ 

μιζθδηήξ/ ημπζηυξ απμδέηηδξ ηαζ ηδκ άιεζδ ζηζαβνάθδζδ δζαηνζηχκ πνμμπηζηχκ. Kαηά 

δεφηενμκ, ηάεε έκδεζλδ ζημκ θυβμ ημο ιμκμθμβζζηή, δ μπμία οπμκμεί υηζ μ απμδέηηδξ είπε 

ή έηακε ηάηζ, απμννέεζ απυ ηδ αμφθδζδ ημο ιμκμθμβζζηή κα ακαθενεεί ζε αοηή, απυ ηδκ 

οπμηεζιεκζηή ενιδκεία ηςκ οπμηζεέιεκςκ ακηζδνάζεςκ ηαζ ηδξ ζδιαζίαξ ημοξ, αηυιδ ηαζ 

απυ ηδκ επζκυδζδ ακηζδνάζεςκ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ. θα ηα πνμδβμφιεκα είκαζ 

δοκαηυκ κα οπάνλμοκ ζημκ θυβμ ημο ιμκμθμβζζηή, επεζδή ημ επζθέβεζ μ ίδζμξ, είηε βζαηί ημκ 

δζεοημθφκμοκ είηε βζαηί εεςνεί υηζ ιπμνεί κα ηα εθέβλεζ, επζαεααζχκμκηαξ έηζζ ηδκ 

επζαμθή ηδξ πνμμπηζηήξ ημο.  

 

B8. Η κνλνινγηθή απεύζπλζε θαη ε δεζπόδνπζα ινγηθή ηεο κνλνδξακαηηθήο 

θαηεγνξίαο. 

 πςξ δείλαιε ζηδκ εκυηδηα A2- α, ιζα ακηίθδρδ βζα ημ είδμξ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο, πμο ηονζάνπδζε βζα έκα πνμκζηυ δζάζηδια, πνμτπέεεηε υηζ έκαξ δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ εββεβναιιέκμ ηεζιεκζηά απμδέηηδ. ηεκά ζοκδεδειέκδ 

ιε αοηή ηδκ απαίηδζδ είκαζ δ ακηίθδρδ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ ιζα ιμνθή 

δζαθυβμο. O B. Perry, βζα πανάδεζβια, οπμζηδνίγεζ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ «είκαζ, 

ζηδκ μοζία ημο, δζάθμβμξ απυ ημκ μπμίμ αημφιε ιυκμ ημ ημιιάηζ ημο ηφνζμο μιζθδηή»
330

. 

Δ πενζβναθή, ςζηυζμ, ημο είδμοξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ςξ δζαθυβμο, απυ ημκ μπμίμ 

αημφιε ιυκμ ημκ έκα μιζθδηή, εζζάβεζ ζφβποζδ ηυζμ ζηδ θμβζηή ηδξ ιμκμθμβζηήξ υζμ ηαζ 

ζηδ θμβζηή ηδξ δζαθμβζηήξ ζφκεεζδξ. οβηεηνζιέκα, ζοβπέμκηαζ δφμ δζαηνζηέξ ζδιαζίεξ 

ημο δζαθυβμο: α) εηείκδ ηδξ ακηζζηνμθήξ ηςκ νυθςκ μιζθδηή/ ζοκμιζθδηή, δ μπμία 

απανηίγεζ ζοκεπέξ ηείιεκμ ηαζ, άνα, ημο δζαθυβμο ςξ άιεζδξ δζαζηαφνςζδξ ζαθχξ 

δζαηνζηχκ πνμμπηζηχκ ηαζ α) εηείκδ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ, δ μπμία δεκ πνμτπμεέηεζ ηδκ 

                                                 
330

. B. Perry, A Study of..., υ.π., 268.  
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ιεηααμθή ημο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ ηαζ ηαηά ηδκ μπμία δεκ βκςνίγμοιε ημ αηνζαέξ 

πενζεπυιεκμ αοημφ πμο επζδνά ζημκ μιζθδηή, αθθά υ,ηζ μ ίδζμξ δεεθδιέκα ή αεέθδηα ιαξ 

αθήκεζ κα ακηζθδθεμφιε. 

 O νυθμξ ηδξ απεφεοκζδξ θυβμο, ηυζμ ζηδκ ηαηδβμνία ηδξ ιμκμθμβζηήξ ζφκεεζδξ 

υζμ ηαζ ζε εηείκδ ηδξ δζαθμβζηήξ είκαζ, υπςξ έπεζ ήδδ θακεί, ελαζνεηζηά ηνίζζιμξ. Aοηυ, 

ςζηυζμ, πμο πνέπεζ κα οπμβναιιίζμοιε είκαζ υηζ, ζφιθςκα ιε ηδκ πνμζέββζζή ιαξ, ηα 

ηείιεκα πμο ακήημοκ ζημοξ ακηίζημζπμοξ ηφπμοξ, απυ ηδκ άπμρδ ημο νυθμο ηδξ 

απεφεοκζδξ, δεκ ακάβμκηαζ ζημ ίδζμ ιμκηέθμ πενζβναθήξ ηαζ δεκ ζηδνίγμκηαζ ζηδκ ίδζα 

θμβζηή· δεκ ιπμνμφιε (απυ ιδ ενιδκεοηζηή άπμρδ, εκκμείηαζ) κα ηαηακμήζμοιε ηα 

ιμκμδναιαηζηά ηείιεκα ςξ ηείιεκα ζηα μπμία “αημφιε” ηδ ιία πθεονά εκυξ δζαθυβμο 

μφηε, αέααζα, ηα δζαθμβζηά ςξ δζαδμπζημφξ ιμκμθυβμοξ. ημ ζδιείμ αοηυ εα επακέθεμοιε 

ζε μνζζιέκεξ απυ ηζξ ανπζηέξ ιαξ παναηδνήζεζξ. ημκ δζάθμβμ μζ ζοκμιζθδηέξ δζαδέπμκηαζ 

μ έκαξ ημκ άθθμ ζηζξ εέζεζξ ημο ημπζημφ μιζθδηή ηαζ ημο ημπζημφ απμδέηηδ, εκχ ζηδκ 

πενζπηχζδ ημο ιμκμθυβμο μζ νυθμζ ιέκμοκ αιεηάαθδημζ. O μιζθδηήξ ιζθά έπμκηαξ οπάνλεζ 

πνμδβμοιέκςξ ζηδ εέζδ ημο απμδέηηδ ηαζ, αέααζα, μ ιμκυθμβυξ ημο εκδέπεηαζ κα 

πνμζηαθεί εκδεπυιεκμ εββεβναιιέκμ ηεζιεκζηά απμδέηηδ κα πάνεζ ιε ηδ ζεζνά ημο ηδ 

εέζδ ημο μιζθδηή. Kαζ ζηζξ δφμ, ςζηυζμ, πενζπηχζεζξ δ εκαθθαβή ηςκ εέζεςκ 

ημπμεεηείηαζ ζηδκ πνμσζημνία ή ζημ πζεακυ ιέθθμκ ηδξ εηθμνάξ, αθμφ ζημ πανυκ ηδξ 

εηθμνάξ, ημ ιυκμ πμο έπεζ ηεζιεκζηή αάζδ, μ ιμκμθμβζζηήξ ιέκεζ ζηαεενά ιμκμθμβζζηήξ 

ηαζ μ εββεβναιιέκμξ απμδέηηδξ ζηαεενά απμδέηηδξ, πςνίξ κα θεζημονβεί ςξ ζοκμιζθδηήξ. 

Ώηυιδ ηαζ ακ μ ιμκμθμβζζηήξ αθήκεζ κα εκκμδεεί υηζ μ εββεβναιιέκμξ ηεζιεκζηά 

απμδέηηδξ έπεζ ακηζδνάζεζ (ιε θυβζα ή πνάλεζξ) ηαζ ηαεχξ μ ιμκμθμβζζηήξ είκαζ 

ακαλζυπζζημξ ζοζηαηζηά ηαζ ζοκμθζηά, δεκ βκςνίγμοιε μφηε ακ πναβιαηζηά ζοκέαδ ηάηζ 

ηέημζμ μφηε ημ αηνζαέξ πενζεπυιεκμ ηςκ οπμηζεέιεκςκ θυβςκ ή/ ηαζ πνάλεςκ. Ώοηυ πμο 

βκςνίγμοιε ηαζ ιαξ εκδζαθένεζ είκαζ πχξ μ ιμκμθμβζζηήξ ηα πανμοζζάγεζ, ηα ηαηακμεί ηαζ 

ηα αλζμπμζεί ζημ πθαίζζμ ημο θυβμο ημο. Ώηνζαχξ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ, ιαξ εκδζαθένεζ πχξ μ 

εηάζημηε ιμκμθμβζζηήξ πανμοζζάγεζ, ηαηακμεί ηαζ αλζμπμζεί ζημ πανυκ ημο ιμκμθυβμο 

πνάλεζξ ηαζ θυβζα ηνίηςκ μζ μπμίμζ δεκ είκαζ θοζζηά πανυκηεξ, αθθά ηςκ μπμίςκ ηα θυβζα 

ηαζ μζ πνάλεζξ είκαζ πανυκηα ζημκ θυβμ ημο. Αεκ εκδζαθένεζ δ θοζζηή πανμοζία ημο 

άθθμο, αθθά δ πανμοζία ημο Άθθμο ςξ πνμμπηζηήξ ζημ πθαίζζμ ημο θυβμο ημο 

ιμκμθμβζζηή. 

 Έηζζ, δ θεζημονβία ηδξ απεφεοκζδξ ζηα ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα δεκ ιπμνεί κα 

ιεθεηδεεί ζηδ αάζδ ηδξ φπανλδξ απμδέηηδ, πμθφ δε πενζζζυηενμ ζηδ αάζδ ιζαξ 

ηοπμθμβίαξ απμδεηηχκ. H Dorothy Mermin δζαπζζηχκεζ ημ ελήξ: «ηακ μ αηνμαηήξ ζε 

έκακ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ημο Browning είκαζ άκενςπμξ, εκήθζημ άημιμ, γςκηακυξ, 
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λφπκζμξ, θοζζηά πανχκ ηαζ ζηακυξ κα αημφζεζ ηαζ κα ακηαπμηνζεεί ηαζ υηακ μ μιζθδηήξ 

ηαζ μ ακαβκχζηδξ έπμοκ θίβμ πμθφ ζοκεπχξ ηδκ αίζεδζδ ηδξ πανμοζίαξ ημο ηυηε ημ 

πμίδια είκαζ ακαπανάζηαζδ μιζθίαξ»
331

. φιθςκα ιε ηδκ Mermin, ζε ιμκμθυβμοξ ημο 

Browning (ή υπμζμο άθθμο, εα πνμζεέηαιε) μ απμδέηηδξ ιπμνεί κα ιδκ είκαζ άκενςπμξ, 

κα ιδκ είκαζ εκήθζημ άημιμ, κα είκαζ κεηνυξ, κα ιδκ είκαζ ζε εβνήβμνζδ, κα απμοζζάγεζ κα 

ιδκ ιπμνεί- θφζεζ ή εέζεζ- κα αημφζεζ ή κα απακηήζεζ ηαζ, ηέθμξ, κα ιδκ είκαζ ηίπμηε απυ 

ηα πνμδβμφιεκα, δδθαδή κα πανμοζζάγεηαζ ςξ παναηηήναξ πμο ιπμνεί ακά πάζα ζηζβιή 

κα πάνεζ ημκ θυβμ. 

 Δ απανίειδζδ πενζπηχζεςκ απμδεηηχκ ηδξ Mermin είκαζ ανηεηά πθμφζζα
332

. 

Ώοηυ ςζηυζμ πμο επζδζχημοιε εδχ, υπςξ δζεοηνζκίζαιε, δεκ είκαζ κα ηαηαβνάρμοιε 

πενζπηχζεζξ απμδεηηχκ, αθθά κα δζαηνίκμοιε ηα ημζκά παναηηδνζζηζηά ηδξ απεφεοκζδξ 

θυβμο, πμο απμννέμοκ απυ ημ ζδζαίηενμ ιμκηέθμ θυβμο ηςκ ιμκμθμβζζηχκ. ε άθθδ 

ιεθέηδ ηδξ δ Mermin, πμο έπεζ ςξ εέια ηδκ πανμοζία απμδεηηχκ υπζ ιυκμ ζε 

δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ, αθθά ηαζ ζε άθθμο είδμοξ πμζήιαηα ηδξ αζηηςνζακήξ επμπήξ, 

οπμζηδνίγεζ υηζ: «αοηυ πμο ηα δζαθμνμπμζεί [ηα αζηηςνζακά ηείιεκα, υπζ απμηθεζζηζηά 

εηείκμοξ ημοξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ, πμο πενζθαιαάκμοκ απμδέηηδ] ςξ ζφκμθμ, απυ 

πμζήιαηα ιε ηα μπμία ηαηά ηα άθθα ιμζάγμοκ πμθφ [...], είκαζ δ πανμοζία εκυξ αηνμαηή 

απυ ημκ μπμίμ μ μιζθδηήξ γδηά (ηαζ ζοπκά παίνκεζ) ιζα απυηνζζδ· υπζ ςξ ζοκέπεζα ημο 

θυβμο αθμφ μθμηθδνςεεί, αθθά εκυζς ιζθά»
333

. 

 Ώπυ ηδκ πθεονά ιαξ, δεκ ζζπονζγυιαζηε υηζ δεκ οπάνπμοκ ιμκμθμβζζηέξ μζ μπμίμζ 

κα εειαημπμζμφκ ηδκ ακάβηδ ημοξ βζα επζημζκςκία. Τπάνπεζ ιάθζζηα ιζα μιάδα 

ιμκμθυβςκ πμο αλζμπμζμφκ πθήνςξ ηδκ θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ ηαζ ζημοξ 

μπμίμοξ μζ ιμκμθμβζζηέξ πανμοζζάγμοκ εαοημφξ εβηθςαζζιέκμοξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ (αθ. ακαθοηζηή ζηδκ εκυηδηα Γ2- β). ε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ είηε μ 

εββεβναιιέκμξ ηεζιεκζηά απμδέηηδξ ειθακίγεηαζ ηαη‟ επζθμβήκ ζζςπδθυξ (αθ. ακαθοηζηά 

ζηδκ εκυηδηα B8- δ) είηε δεκ οπάνπεζ εββεβναιιέκμξ ηεζιεκζηά απμδέηηδξ (αθ. ακαθοηζηά 

ζηζξ εκυηδηεξ B8-α, α, ηαζ β). Ώκ υιςξ οπάνπεζ απμδέηηδξ ιε πνυεεζδ κα βίκεζ 

ζοκμιζθδηήξ μ ιμκμθμβζζηήξ ημκ απμζζςπά. Γζαηί, μ εκδεπυιεκμξ απμδέηηδξ, δεκ 

πανμοζζάγεηαζ ηεζιεκζηά βζα ημκ θυβμ ημο αθθά βζα ηδ ζζςπή ημο ή βζα ηδκ απμζζχπδζή 

ημο. Αεκ οπάνπεζ ζηδκ πενίζηαζδ βζα κα ιζθήζεζ μ ιμκμθμβζζηήξ κε αοηυκ, αθθά ζε αοηυκ. 

Άπμρή ιαξ είκαζ υηζ δ εέζδ ηαζ μ νυθμξ ημο απμδέηηδ, έηζζ υπςξ πανμοζζάγμκηαζ κα 

                                                 
331

. Dorothy M. Mermin, «Speaker and Auditor in Browning‟s Dramatic Monologues», University of Toronto 

Quarterly 45 (Φεζκ. 1976), 139-157. Tμ πανάεεια: 139. 
332

. H πθήνδξ απανίειδζδ πενζπηχζεςκ απμδεηηχκ δεκ επζδζχηεηαζ ζημ άνενμ ηδξ Mermin. 
333

. Mermin, Dorothy. The Audience ..., υ.π., 2. Πνέπεζ κα επακαθάαμοιε υηζ δ ζοββναθέαξ δεκ μνίγεζ ημκ 

δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ςξ πμίδια ιε απμδέηηδ, αθθά υηζ ιεθεηά μιάδα πμζδιάηςκ ζηδ αάζδ ημο υηζ έπμοκ 

απμδέηηδ. Aκάιεζα ζε αοηά ηα πμζήιαηα οπάνπμοκ αέααζα ηαζ δναιαηζημί ιμκυθμβμζ. 
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μνβακχκμοκ ηδκ απεφεοκζδ μζ ιμκμθμβζζηέξ, δεκ είκαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ιζαξ απυηνζζδξ 

πμο δζαηυπηεζ ηδκ πνμμπηζηή ημοξ, αθθά ακηίεεηα ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ επζαεααίςζήξ ηδξ. 

Aοηυ πμο θαίκεηαζ κα ιδκ θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ δ Mermin, είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ ζζςπή 

ηςκ απμδεηηχκ δεκ είκαζ «ιζα απθή ακαβηαζυηδηα ημο είδμοξ [ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο]» («a simple necessity of the form»
334

), αθθά έκα απυ ηα ζημζπεία πμο 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ επζημζκςκζαηή θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ. 

 H ίδζα, ελάθθμο, ακαθένεηαζ ζε έκα εκδζαθένμκ κεακζηυ ηείιεκμ ημο Tennyson, 

ζημ μπμίμ ζπμθζάγεηαζ δ εκ βέκεζ επίδναζδ εκυξ πνμζηζζιέκμο μιζθδηή ζημοξ απμδέηηεξ 

ημο θυβμο ημο: «Eάκ ηάπμζμξ απυ ημοξ θίθμοξ ιμο έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα θέεζ ζζημνίεξ 

ηνυιμο ααεζέξ ζε πενζεπυιεκμ, θνζηζαζηζηέξ αθθά ηαζ ροπαβςβζηέξ, υπζ ιυκμ είκαζ αέααζμ 

υηζ εα ελαζθαθίζεζ αηνμαηήνζμ, ηαζ ιάθζζηα πμθοάνζειμ, αθθά αηυιδ εα κζχζεζ υηζ 

ηαηέπεζ ιζα Αφκαιδ ιεβαθφηενδ απυ ηςκ Kαζζάνςκ· Αφκαιδ πάκς ζηα άδοηα ημο 

ακενχπζκμο ιοαθμφ, εα βίκεζ δεζπυηδξ ζημκ μπμίμ εεεθμκηζηά οπείημοκ, ιε θνζηίαζδ ηαζ 

εοπανίζηδζδ· ηάεε πνυζςπμ πθςιζάγεζ, υθα ηα ιάηζα είκαζ πνμζδθςιέκα ζημκ αθδβδηή 

[...] ιυκμ δ δζηή ημο θςκή, ζακ πδβή ημο αμοκμφ ζε ιζα κφπηα αηίκδηδ βειίγεζ ηαζ 

ηαηαθαιαάκεζ ηδ ζζςπή· ζακ κα ζηέηεζ ζε ιζα εέζδ πνμκμιζμφπα, απ‟ υπμο βίκεηαζ 

δζμζηδηήξ ηαζ δζενιδκεοηήξ ηδξ ακενχπζκδξ ηαηακυδζδξ»
335

. Tέημζμο είδμοξ ακηαπυηνζζδ 

οπμζηδνίγμοιε υηζ ζοπκά επζδζχηεζ μ ιμκμθμβζζηήξ απυ ημοξ απμδέηηεξ ημο θυβμο ημο 

ζημ είδμξ ημο δναιαηζημφ: κα ζοκαζκμφκ ή, ζε πενίπηςζδ ακηζδνάζεςκ, κα ζοκεηίγμκηαζ 

ηαζ κα ζοκαζκμφκ. πζ ιυκμ δεκ επζεοιεί δζαημπή, αθθά ζηυπμξ ημο είκαζ «ιυκμ δ δζηή ημο 

θςκή κα βειίζεζ ηαζ κα ηαηαθάαεζ ηδ ζζςπή». 

 ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγεηαζ ιία ηοπμθμβία απεοεφκζεςκ, πμο αθμνά εζδζηά ζηδ 

ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία. Αεκ ιαξ εκδζαθένεζ, υπςξ ήδδ ζδιεζχεδηε, έκαξ ηαηάθμβμξ 

πενζπηχζεςκ απμδεηηχκ, αθθά ηα είδδ ηδξ απεφεοκζδξ πμο επζηοβπάκμοκ ηδ δζαηήνδζδ 

ημο ιμκηέθμο ζημ πθαίζζμ ημο μπμίμο ηονζανπεί δ πνμμπηζηή ημο ιμκμθμβζζηή. 

Ώημθμφεςξ, ακαθένμοιε ζοκμπηζηά ημοξ ηφπμοξ απεφεοκζδξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημοξ 

ακαθφμοιε: α) απεφεοκζδ εζξ εαοηυκ, α) απεφεοκζδ ζε ζοζηαηζηά άθςκμ απμδέηηδ, β) 

απεφεοκζδ ζε εέζεζ άθςκμ απμδέηηδ ηαζ δ) απεφεοκζδ ζε ηαη‟ επζθμβήκ άθςκμ 

απμδέηηδ. 

 

Β8- α. Απεύζπλζε εηο εαπηόλ. 

                                                 
334

. .π. 47.  
335

. .π. 17-18. 
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 Δ απεφεοκζδ εζξ εαοηυκ
336

 ζοκδέεηαζ, ηαηά ηακυκα, ιε ημ βεβμκυξ υηζ ημ 

οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ πανμοζζάγεηαζ αφηανηεξ ή / ηαζ ιε ημ βεβμκυξ υηζ μ δοκάιεζ 

απμδέηηδξ έπεζ ήδδ απμζζςπδεεί. Θα δχζμοιε μνζζιέκα παναδείβιαηα απυ 

ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα ημο R. Browning, ημο Aθ. μφηζμο, ημο Kααάθδ ηαζ ηδξ 

Kανέθθδ. Θα λεηζκήζμοιε ιε ημ πμίδια ημο Aθ. μφηζμο, «Aκδνμβοκαίηα»
337

, υπμο μ 

δοκάιεζ ζοκμιζθδηήξ, μ ζφγοβμξ, δεκ έπεζ πθέμκ «πνυζςπμ» κα πνμθένδ ιζα «θελίηζα»
338

: 

«Kάεε Kονζαηή ημκ αάθθς ημοθεηίηζαζξ δομ ζημ ζηυια·/ Mζα θελίηζα κα πνμθένδ έπεζ 

πνυζςπμ αηυια;/ Tζαθ, ηζμοθ, ηζαθ, δομ ηνεζξ ημκ θένκς·/ ηζίημο ηζζιμοδζά, ημκ θέβς, 

ιαιμοδάηζ ηαζ ζε δένκς! [...]// ημ ιζηνυ οπμφνβδιά ημο, ακ πνζπμφ δεκ ι‟ ενςηήζδ,/ ακ 

ιπμνή αξ ηάιδ ηυζμ ηαζ ημ δυκηζ ημο αξ λφζδ·/ Tμκ θςκάγς: «Έηζζ ηάιε! αοηυ πε, η‟ 

εηείκμ βνάρε!»./ Πθδκ ιε είπε; «Πάνε, θςξ ιμο, ημ αεθυκζ ζμο ηαζ νάρε!»/ Tζαθ, ηζμοθ, 

ηζαθ, δομ ηνεζξ ημκ θένκς·/ ηζίημο ηζζιμοδζά, ημκ θέβς, ιαιμοδάηζ, ηαζ ζε δένκς!»
339

. 

Βηηυξ απυ ηδκ απενίθναζηδ πενζβναθή ηδξ ηαηηζηήξ ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ πμο ηδξ 

ελαζθαθίγεζ ημκ απυθοημ έθεβπμ (αοηή ιζθάεζ· δ δζηή ηδξ πνμμπηζηή ιπμνεί ιυκμ κα 

ζηαεεί), δζααθέπμοιε έκα, ηςιζηά αεααίςξ πανμοζζαζιέκμ, ζημζπείμ αίαξ ζηδκ εζηυκα ηςκ 

ιμκμθμβζζηχκ πμο απεοεφκμκηαζ εζξ εαοηυκ, ζημκ ααειυ πμο έπμοκ ήδδ απμζζςπήζεζ ημοξ 

δοκάιεζ ζοκμιζθδηέξ ημοξ. Δ θοζζηή, ή άθθμο ηφπμο, αία ςξ ιέεμδμξ επζαμθήξ ηδξ 

πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή, δ μπμία εδχ δζαηςιςδείηαζ, ζε ιμκμθυβμοξ, υπςξ αοημφξ 

πμο ζπμθζάγμκηαζ παναηάης, ειθακίγεηαζ ζηδ ζημηεζκή ηδξ δζάζηαζδ. 

 Έηζζ, ζημ πμίδια ημο Browning «Johannes Agricola in Meditation» (The Poems, 

ηυι. Ώ‟, υ.π., 378- 380) μ πμζδηήξ πανμοζζάγεζ ζημπαζιμφξ ημο μιχκοιμο ζζημνζημφ 

πνμζχπμο. O ιμκμθμβζζηήξ, πανά ηδκ απυθοηδ πίζηδ ημο ζημκ Θευ, ιε ιζα εκηοπςζζαηή 

πθδεςνζηυηδηα ημο εβχ, έπεζ ιεηαεέζεζ ημκ ζδεχδδ ζοκμιζθδηή ημο, ημκ Θευ, ζηδκ 

ηαηάζηαζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο ημο θυβμο ημο: «For I intend to get to God/ For ‟tis to God I 

speed so fast [...]/ Guiltless for ever, like a tree/ that buds and blooms, nor seeks to know/ 

the law by which it prospers so:/ but sure that thought and word and deed/ all go to swell 

his love for me,/ me, made because that love had need/ of something irreversibly/ pledged 

                                                 
336

. ε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ, δεκ είκαζ ακαβηαία δ οπμεέζδ υηζ μ ιμκυθμβμξ ακαπανζζηά εηθςκδιέκμ θυβμ. 

Καηά ηδ δζαδζηαζία ενιδκείαξ ιμκμθυβςκ ιε απεφεοκζδ εζξ εαοηυκ είκαζ δοκαηυκ κα οπμεέζμοιε υηζ 

ακαπανίζηαηαζ εηθςκδιέκμξ ή ιδ- εηθςκδιέκμξ θυβμξ. 
337

. Aθ. μφηζμξ, Άπαληα, υ.π., 87- 88. 
338

. Να ζδιεζςεεί υηζ ημ πμίδια είκαζ θσκηθφο κνλφινγνο (αθ ακαθοηζηά εκυηδηα Γ2- β) ηαζ υηζ ζε αοημφξ 

ημοξ ιμκμθυβμοξ έκαξ πανάβμκηαξ, πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ παναβςβή ημο ηςιζημφ απμηεθέζιαημξ είκαζ, 

ζοπκά, δ ίδζα δ θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ. Tα ζημζπεία εηείκα ηα μπμία ζοκζζημφκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

θμβζηή ειθακίγμκηαζ ιε ειθαηζηυ ηνυπμ ζηδκ πενίπηςζδ αοηήξ ηδξ εζδμθμβζηήξ εηδμπήξ. οπκυηαηα θμζπυκ 

δζαηςιςδείηαζ, ηαζ ηάπμηε “πμκδνμεζδχξ”, υπζ ιυκμ μ ιμκμθμβζζηήξ, αθθά ηαζ δ ίδζα δ θμβζηή ηδξ 

ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ. 
339

. Aθ. μφηζμξ, Άπαληα, υ.π., 87, 88.  
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solely its content to be (υ.π., 378- 380)»
340

. O ιμκμθμβζζηήξ ακαθένεηαζ ζημκ Θευ, 

ζημπάγεηαζ πάκς ζημ εέια ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ ζςηδνίαξ, ζημ εέια ηδξ αβάπδξ ημο 

Θεμφ βζα αοημφξ ημοξ μπμίμοξ έπεζ επζθέλεζ κα ζςεμφκ (ακάιεζα ζημοξ μπμίμοξ ημπμεεηεί 

ηαζ ημκ εαοηυ ημο). Σμ πμίδια, ςζηυζμ, δεκ είκαζ μφηε φικμξ μφηε πνμζεοπή. Πμοεεκά 

ελάθθμο δεκ απεοεφκεζ ημκ θυβμ ζημκ Θευ. O ιμκυθμβυξ ημο είκαζ φικμξ εζξ εαοηυκ. Σμ 

οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ είκαζ πθήνςξ ζοζπεζνςιέκμ ζημκ εαοηυ ημο ηαζ ηυζμ αοηάνεζημ, 

χζηε δεκ πνεζάγεηαζ ηακ αοηυκ πμο ακαθένεζ ςξ δδιζμονβυ ημο. Ώκηζεέηςξ, μ Θευξ 

πανμοζζάγεηαζ κα πνεζάγεηαζ ημκ ιμκμθμβζζηή. «Γζα πάκηα αεχμξ, ζα δέκηνμ/ πμο αβάγεζ 

ιπμοιπμφηζα ηαζ ακεμφξ ηζ μφηε/ ράπκεζ κα ιάεεζ/ ημ κυιμ πμο ημ ηάκεζ ηυζμ κα 

εοδιενεί»: μ ιμκμθμβζζηήξ δεκ ακαγδηά ημκ κυιμ ημο, ημκ οπμηζεέιεκμ δδιζμονβυ ημο ηαζ, 

αεααίςξ, δεκ ημο απεοεφκεζ ημ θυβμ. 

 ημ ιμκμδναιαηζηυ πμίδια ημο Browning «Porphyria‟s Lover» (The Poems, ηυι. 

A‟, υ.π., 380- 381), δφμ είκαζ μζ δοκάιεζ απμδέηηεξ, αθθά εη ηςκ πνμηένςκ απμζζςπδιέκμζ 

ςξ πνμμπηζηέξ· δ δμθμθμκδιέκδ απυ ημκ ιμκμθμβζζηή ενςιέκδ ημο, δ Πμνθονία, ηαζ μ 

Θευξ: «At last I knew/ Porphyria worshipped me; surprise/ made my heart swell; and still 

it grew/ while I debated what to do./ That moment she was mine, mine, fair,/ perfectly pure 

and good: I found/ A thing to do, [...]/ And thus we sit together now,/ and all night long we 

have not stirred,/ and yet God has not said a word!» (υ.π., 380- 381)
341

. O μιζθδηήξ 

απεφεφκεηαζ ηζ εδχ ζημκ εαοηυ ημο. Αεκ ιζθά ζηελ Πμνθονία μφηε ζηνλ Θευ, αθθά γηα ηδκ 

Πμνθονία ηαζ γηα ημκ Θευ. Ώπυ ημκ ηεθεοηαίμ πενζιέκεζ ιζα απυηνζζδ, πςνίξ κα 

ζοκεζδδημπμζεί υηζ έπεζ ήδδ ζθναβίζεζ ηδ εέζδ ημο ςξ ιμκμθμβζζηή, ελαζηίαξ ημο θυκμο 

πμο οπμηίεεηαζ υηζ δζέπναλε
342

. Ώκ απυ ηδ ζημπζά ημο Θεμφ μ ιμκμθμβζζηήξ θέεζ υηζ 

πενζιέκεζ απάκηδζδ, ςζηυζμ, μ θυκμξ ηδξ Πμνθονίαξ είπε ςξ ζηυπμ ηδκ ηαεήθςζδ ηαζ 

ηδκ απμζζχπδζή ηδξ, υπςξ έπεζ ζπμθζαζηεί απυ ηδκ ηνζηζηή
343

. 

                                                 
340

. «Γζαηί πνμξ ημκ Θευ είκαζ ημ ηένια ιμο· βζαηί πνμξ ημκ Θευ ηνέπς ηυζμ βμνβά, βζα πάκηα αεχμξ, ζα 

δέκηνμ πμο αβάγεζ ιπμοιπμφηζα ηαζ ακεμφξ ηζ μφηε ράπκεζ κα ιάεεζ ημ κυιμ πμο ημ ηάκεζ ηυζμ κα εοδιενεί· 

ηαζ ζίβμονμξ πςξ ζηέρδ, θυβμξ, πνάλδ, υθα είκαζ κ‟ αολάκμοκ ηδκ αβάπδ ημο βζα ιέκα, ειέκα, ημκ θηζαβιέκμ 

βζαηί δ αβάπδ εηείκδ είπε ακάβηδ, βζα ηάηζ ακαπυδναζηα ηαβιέκμ κάκαζ πενζεπυιεκυ ηδξ». 
341

. «Ήλενα επζηέθμοξ υηζ δ Πμνθονία ιε θάηνεοε· έηπθδλδ έηακε ηδκ ηανδζά ιμο κα δζαζηαθεί· ηαζ αηυιδ 

ιεβάθςκε υζμ ζηεθηυιμοκ ηζ κα ηάκς. Aοηή ηδκ χνα ήηακ δζηή ιμο, δζηή ιμο, ςναία, ηέθεζα αβκή ηαζ 

αβαεή· ανήηα ημ πνάβια βζα κα ηάκς [...]. Κζ έηζζ ιαγί ηχνα ηαευιαζηε, ηζ υθδ ηδ κφπηα δεκ έπμοιε 

ζαθέρεζ· ηζ ςζηυζμ μ Θευξ δεκ είπε θέλδ». 
342

. ημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ δ πζεακυηδηα μ ιμκμθμβζζηήξ κα ιδκ έπεζ δζαπνάλεζ θυκμ. 

Κάεε ιμκμθμβζζηήξ είκαζ ζοζηαηζηά ηαζ ζοκμθζηά ακαλζυπζζημξ. Με αοηή ηδκ έκκμζα δεκ ιπμνμφιε κα 

είιαζηε αέααζμζ, υπζ ιυκμκ ακ υκηςξ έβζκε ημ έβηθδια, αθθά μφηε ακ δ Πμνθονία ήηακ πναβιαηζηά ενςιέκδ 

ημο· μφηε ηακ ακ οπήνλε πμηέ Πμνθονία. Ο ιμκμθμβζζηήξ είκαζ δοκαηυκ κα θακηάγεηαζ υθα αοηά βζα ηα 

μπμία ηάκεζ θυβμ. O ζοβηεηνζιέκμξ ιμκυθμβμξ, ιαγί ιε ημκ ιμκυθμβμ «Johannes Agricola in Meditation», 

ανπζηά είπακ ημκ επίηζηθμ «Madhouse Cells» («Kεθζά θνεκμαθααχκ»). 
343

. Bθ.: U. C. Knoepflmacher («Projection and the Female Other: Romanticism, Browning, and the Victorian 

Dramatic Monologue», Victorian Poetry 22 (1984), 139-159): «[O ιμκμθμβζζηήξ] ιπμνεί ηχνα κα επζαάθεζ 

ηζξ δζηέξ ημο ζηέρεζξ ζημ ιοαθυ εηείκμ ημο μπμίμο ηδκ αζηάεεζα πνμδβμοιέκςξ θμαυηακ [...]. Έπμκηαξ 

ιεηαηνέρεζ ζε έκα “αοηυ”, ημ ηεθάθζ ηδξ Πμνθονίαξ, ηαζ ηαεχξ δ ίδζα δεκ έπεζ πζα δφκαιδ αμφθδζδξ· 
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 Aηυιδ ηαζ υηακ μζ ιμκμθμβζζηέξ πμο “επζθέβμοκ” αοηυ ημκ ηνυπμ απεφεοκζδξ δεκ 

είκαζ ειθακχξ απεζθδηζημί πνμξ ηζξ αηονςιέκεξ άθθεξ πνμμπηζηέξ, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ημκ 

μιζθδηή ζημ πμίδια ηδξ Kανέθθδ πμο ζπμθζάγεηαζ παναηάης, δ άνκδζή ημοξ βζα 

επζημζκςκία είκαζ απμηέθεζια ιζαξ ιμνθήξ θυαμο. Ώκηζιεηςπίγμοκ ηδκ άθθδ πνμμπηζηή 

ςξ απεζθή. O ιμκμθμβζζηήξ ζε άηζηθμ πμίδια ηδξ Kανέθθδ (B‟, Kαζζάλδξα θαη άιια 

πνηήκαηα, 1955, 33), μ μπμίμξ εηπνμζςπεί έκα “ειείξ”, δδθχκεζ απενίθναζηα ηυζμ ηδκ 

άνκδζή ημο κα ζοκμιζθήζεζ ιε ηδκ άθθδ πνμμπηζηή, εηείκδ ημο πνίβηζπα Άιθεη, πμο είκαζ 

ηαοηυπνμκα ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημο, υζμ ηαζ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ δεκ 

απεοεφκεηαζ ζημκ πνίβηζπα, έζης ηαζ νδημνζηά: «Ήηακ εοβεκήξ πνίβηζρ./ Eιείξ υιςξ πμο 

είδαιε ημ ιεβάθμ ηατιυ ημο/ ημκ ανκζυιαζηε./ Αε εέθμοιε δζημί ημο/ οπμηεθείξ ζημ 

ιμζναίμ μίημ ημο πυκμο/ κα ιείκμοιε./ Φεάκμοκ μζ εάκαημζ,/ ειείξ γδημφιε κα γήζμοιε./ 

Θ‟ ανπίζμοιε ηαζκμφνβζα ηδξ γςήξ ιαξ ηα αήιαηα./ ημκ εαοηυ ιαξ πζζηεφμοιε,/ ειείξ 

οπάνπμοιε ηζ‟ μφηε ιαξ πςνίγεζ/ ημο ηέθμοξ δ βκχζδ,/ ηδξ ανπήξ δ ζδιαζία./ Bαδίγμοιε 

αηέναζμζ ηαζ ζοιπαβείξ./ Ήηακ εοβεκήξ πνίβηζρ,/ ημκ είπε υιςξ ιμθφκεζ μ εάκαημξ./ Tζ 

βκχνζγε, πμο ειείξ εέθμοιε/ κα ημ θδζιμκήζμοιε,/ βζα κα ηηίζμοιε πάθζ απ‟ ανπήξ/ ημ 

παθάηζ ημο αίμο;/ Eηείκμξ/ θακηάζιαηα έαθεπε άθθςκ ηυζιςκ,/ ειείξ ηδκ ηάεε θακηαζίακ 

ανκζυιαζηε./ Mαξ θηάκεζ δ δφκαιή ιαξ,/ είιαζηε αέααζμζ βζα ηδ γςή ιαξ,/ ειείξ εα 

εοηοπήζμοιε». Οζ ιμκμθμβζζηέξ ζημ πμίδια ηδξ Kανέθθδ ανκμφκηαζ ηδκ ααεααζυηδηα, δ 

μπμία απεζθεί κα ιμθφκεζ ηαζ ημοξ ίδζμοξ, ζημ ααειυ πμο δεκ θδζιμκήζμοκ ηδ βκχζδ ημο 

εοβεκζημφ πνίβηζπα, ηδκ δζαθοηζηή πνμμπηζηή ημο. Δ πνμμπηζηή ημο Άιθεη (μ «ιμζναίμ[ξ] 

μίημ[ξ] ημο πυκμο», μ πςνζζιυξ πμο επζθένεζ «ημο ηέθμοξ δ βκχζδ, ηδξ ανπήξ δ 

ζδιαζία») εέηεζ ζε ηίκδοκμ ημ αηέναζμ ηαζ ζοιπαβέξ ηαεεζηχξ ηδξ δζηήξ ημοξ φπανλδξ
344

. 

πςξ ζζπφεζ ηαζ ζε άθθα πμζήιαηα ηδξ Kανέθθδ μζ ιμκμθμβζζηέξ ακμζηεζχκμοκ ηδ θμβζηή 

                                                                                                                                                    
ακηίεεηα, δ εέθδζή ηδξ είκαζ αοηή ημο οπμηεζιεκζημφ ενιδκεοηή ηδξ. Έπεζ βίκεζ έκα ακηζηείιεκμ ζημ μπμίμ 

ιπμνεί μ Eναζηήξ κα πνμαάθεζ ημκ εαοηυ ημο, βζαηί ηχνα ιπμνεί κα ιεηαεέζεζ ηζξ επζεοιίεξ ημο ζε αοηή, 

πςνίξ ημκ θυαμ ηδξ ακηίεεζήξ ηδξ» (υ.π., 151- 152). 
344

. Μπμνμφιε εδχ κα ζδιεζχζμοιε μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ πμίδζδξ ηδξ Kανέθθδ 

πμο ηδκ ηαεζζημφκ ζδζυηοπδ. ημοξ ιμκμθυβμοξ ηδξ εειαημπμζμφκηαζ ηα ζημζπεία πμο ζοκζζημφκ ηδ θμβζηή 

ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ. Σμ παναηηδνζζηζηυ αοηυ ηαεεαοηυ απακηά ηαζ ζημοξ ιμκμθυβμοξ ημο Pίηζμο. 

ηδκ πενίπηςζή ημο υιςξ, δ εειαημπμίδζδ θαιαάκεζ πχνα ιε έιιεζμ ηνυπμ, ηέημζμκ πμο αθήκεηαζ κα 

εκκμδεεί υηζ μζ ιμκμθμβζζηέξ αββίγμοκ αοηά ηα ζημζπεία, πςνίξ κα ημ ζοκεζδδημπμζμφκ. Eπζπθέμκ, ηαζ ζημοξ 

δζημφξ ημο ιμκμθυβμοξ, υπςξ ηαζ ζημοξ ιμκμθυβμοξ ημο μθςιμφ, ημο Bάνκαθδ, ημο Kααάθδ, δ θμβζηή ηδξ 

ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ δναιαημπμζείηαζ, δδθαδή είκαζ αοηή δ μπμία ζοκέπεζ ημκ θυβμ ηςκ ιμκμθμβζζηχκ. Δ 

δζαθμνά ηδξ Kανέθθδ έβηεζηαζ ζημ υηζ δ εειαημπμίδζδ ηδξ θμβζηήξ ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ δζεκενβείηαζ ιε 

ηυζμ ζοκεζδδηυ ηνυπμ απυ ημοξ ιμκμθμβζζηέξ ηδξ, πμο ιμζάγεζ κα απμηεθεί ημ ιέζμκ ιε ημ μπμίμ 

απμηνέπμοκ ηδ θεζημονβζηή δζείζδοζδ αοηήξ ηδξ θμβζηήξ ζημκ θυβμ ημοξ. H Kανέθθδ ζε δζάθμνα ηνζηζηά 

ηείιεκά ηδξ πναβιαηεφεηαζ υρεζξ αοημφ πμο ειείξ απμηαθμφιε θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ, ζδίςξ ημκ 

εκδεπυιεκμ ηαζ ααέααζμ παναηηήνα ηάεε θυβμο (αθ. π.π. «Tμ αίζεδια ζημκ Παπαδζαιάκηδ» [= Tεηξάδηα 

Eπζχλεο 15 (1981)]: Παξαηεξήζεηο, ηυι. B‟, Aεήκα, Aζηνμθάαμξ/ Eοεφκδ, 1994, 7- 18 ηαζ «πυθζμ πάκς 

ζηζξ “Θενιμπφθεξ” ημο Kααάθδ» [= O αηψλαο καο 7 (Iμφθ. 1950)]: Παξαηεξήζεηο, ηυι. ΐ‟, υ.π., 19- 39). ΐθ. 

αηυιδ ζε αοηυ ημ πθαίζζμ ημκ ζπμθζαζιυ ημο πμζήιαημξ «Hνςδζάξ», εκυηδηεξ Γ3 ηαζ Γ6. 
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ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ ηαεεαοηή, ηαεζζηχκηαξ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημοξ ζημζπεία πμο 

ηδκ ζοκεέημοκ. 

 O Έθθδκαξ πμζδηήξ πμο έπεζ ζοκεέζεζ ηα πζμ παναηηδνζζηζηά ιμκμδναιαηζηά 

πμζήιαηα, ζηα μπμία πενζθαιαάκεηαζ έκαξ αηονςιέκμξ δοκάιεζ ζοκμιζθδηήξ, είκαζ μ 

Kααάθδξ. ημ αηυθμοεμ επζηφιαζμ, «Iβκαηίμο ηάθμξ» (Tα πνηήκαηα A’, 1917, 81), μ 

δοκάιεζ ζοκμιζθδηήξ είκαζ μ παθαζυξ εαοηυξ ημο ιμκμθμβζζηή πμο εέθδζε κα πεεάκεζ ςξ 

Iβκάηζμξ ηαζ υπζ ςξ Kθέςκ: «Eδχ δεκ είιαζ μ Kθέςκ πμο αημφζεδηα [...]/ Άπαβε· εδχ δεκ 

είιαζ μ Kθέςκ εηείκμξ·/ ηα είημζζ μηηχ ημο πνυκζα κα ζαοζεμφκ./ Eίιαζ μ Iβκάηζμξ, 

ακαβκχζηδξ, πμο πμθφ ανβά/ ζοκήθεα·». Δ απμζζχπδζδ ιζαξ δεφηενδξ πνμμπηζηήξ (ηαζ δ 

πνμζέββζζή ηδξ ςξ ακηζηεζιέκμο θυβμο), ιε ηδ ιδ απεφεοκζδ θυβμο ζημκ θμνέα ηδξ, είκαζ 

δ ηαηελμπήκ ηεπκζηή πμο πνδζζιμπμζεί μ Kααάθδξ ζημοξ ιμκυθμβμοξ ημο ηφηθμο ημο 

Iμοθζακμφ
345

. ημ πμίδια «Mεβάθδ ζοκμδεία ελ ζενέςκ ηαζ θασηχκ» (Tα πνηήκαηα B’, 

1926, 59), μ ιμκμθμβζζηήξ εέθεζ ηδκ πθάκδ ηςκ εεκζηχκ ιαηνζά απυ ημοξ πνζζηζακμφξ βζα 

πάκηα- υπζ αηνζαχξ βζα πάκηα, αθθά υζμ δεκ ηδκ απανκμφκηαζ. Aπυ αοηή ηδκ απυζηαζδ, 

ιπμνεί υπζ ιυκμ κα ηαηακμεί ςξ πθάκδ ηδκ πνμμπηζηή ημοξ, υπζ ιυκμ κα ιδ δέπεηαζ 

απάκηδζδ, αθθά αηυιδ κα ηονζανπεί εζημκμβναθζηά πάκς ζημοξ εεκζημφξ: «Oζ εεκζημί, μζ 

πνζκ ημζμφημκ οπενθίαθμζ,/ ζοκεζηαθιέκμζ ηχνα ηαζ δεζθμί ιε αίακ/ απμιαηνφκμκηαζ απυ 

ηδκ ζοκμδείακ./ Mαηνάκ διχκ,  ιαηνάκ διχκ κα ιέκμοκ πάκηα/ (υζμ ηδκ πθάκδ ημοξ δεκ 

απανκμφκηαζ)»
346

. 

 ημκ ζφκημιμ ιμκυθμβμ «Oοη έβκςξ» (Tα πνηήκαηα B’, 1928, 68) μ ιμκμθμβζζηήξ 

πνζζηζακυξ θαίκεηαζ ανπζηά υηζ έπεζ ιεηαηνέρεζ απυ δοκάιεζ απμδέηηδ θυβμο ζε 

ακηζηείιεκμ θυβμο ημκ Iμοθζακυ ηαζ ηδκ πνμμπηζηή ημο. H ηεθεοηαία παναηίεεηαζ ηαζ 

ζπμθζάγεηαζ ηαηά ημ δμημφκ, ζημ επίβναιια: «Γζα ηεξ ενδζηεοηζηέξ ιαξ δμλαζίεξ-/ μ 

ημφθμξ Iμοθζακυξ είπεκ «“Aκέβκςκ, έβκςκ,/ ηαηέβκςκ”». Tάπαηεξ ιαξ εηιδδέκζζε/ ιε ημ 

“ηαηέβκςκ” ημο, μ βεθμζςδέζηαημξ./ Tέημζεξ λοπκάδεξ υιςξ πέναζζ δεκ έπμοκε ζ‟ ειάξ/ 

ημοξ Xνζζηζακμφξ. “Aκέβκςξ, αθθ‟ μοη έβκςξ· εζ βαν έβκςξ,/ μοη ακ ηαηέβκςξ” 

απακηήζαιεκ αιέζςξ». Χζηυζμ, μ ιμκμθμβζζηήξ απμννίπμκηαξ ημ επζβνάιια ημο 

Iμοθζακμφ, ιέζς ημο παναηηδνζζιμφ «λοπκάδεξ», έιιεζα οπμκμιεφεζ ηδ ζμαανυηδηα ηαζ 

ημο απακηδηζημφ επζβνάιιαημξ (ημ μπμίμ απμδίδεηαζ ζημκ Mεβάθμ Bαζίθεζμ). O 

παναηηδνζζιυξ «λοπκάδεξ» δεκ αθμνά ζημ βεβμκυξ ηαεεαοηυ υηζ μ Iμοθζακυξ ανκείηαζ ηζξ 

                                                 
345

. Bθ. υιςξ ηαζ ημοξ ιμκμθυβμοξ: «Kίιςκ Λεάνπμο, 22 εηχκ, ζπμοδαζηήξ εθθδκζηχκ βναιιάηςκ (εκ 

Kονήκδ)» (Tα πνηήκαηα B’, 1928, 75-76), «Aξ θνυκηζγακ» (Tα πνηήκαηα B’, 1930, 90- 91) ηαζ «ηα 

200π.X.» (Tα πνηήκαηα B’, 1931, 93- 94). 
346

. φιθςκα ιε ημκ ιμκμθμβζζηή μζ ίδζμζ μζ εεκζημί απμιαηνφκμκηαζ, επζθέβμοκ δδθαδή κα ιδκ ημοξ 

απεοεοκεεί θυβμξ, ηάηζ πμο ηαεζζηά ημ γήηδια πενζζζυηενμ ζφκεεημ απ‟ υζμ θαίκεηαζ ανπζηά. Ώοηυ πμο 

πνέπεζ κα δζεοηνζκίζμοιε είκαζ υηζ ηα πμζήιαηα ζηα μπμία δ ιμκμθμβζηυηδηα ηαημπονχκεηαζ ιέζς ιίαξ 

“ηαεανήξ” ιεευδεοζδξ ηδξ απεφεοκζδξ είκαζ εθάπζζηα. 
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ενδζηεοηζηέξ ημοξ δμλαζίεξ (αοηυ εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί πθάκδ η.θ.π), αθθά ζηδ 

νδημνζηή επζδελζυηδηα ημο επζβνάιιαημξ, δ μπμία δζαηνίκεηαζ ηαζ ζηδκ απάκηδζδ ημο 

Mεβάθμο Bαζζθείμο. H πνμμπηζηή ημο πνζζηζακμφ μοζζαζηζηά οπμηζιά ηδ νδημνζηή, 

πενίπθμηδ υπςξ ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ, έηθναζδ, ηαζ εηθνάγεηαζ ιε ηαεανμφξ ηαζ ζαθείξ 

παναηηδνζζιμφξ: «ημφθμξ, βεθμζςδέζηαημξ, λοπκάδεξ». πςξ μ μιζθδηήξ ζημκ 

«Φζθέθθδκα» (Tα πνηήκαηα A’, 1912, 43) πμο δδθχκεζ υηζ δεκ είκαζ ακεθθήκζζημζ, βζαηί 

έπμοκ ηαζ ζημκ ηυπμ ημοξ «ιαηαζυζπμοδμοξ», έηζζ ηαζ μ ιμκμθμβζζηήξ, εδχ, εεςνεί υηζ μ 

Iμοθζακυξ δεκ ιπμνεί κα ημοξ εηιδδεκίζεζ, βζαηί ιμνθςιέκμοξ, ζηακμφξ βζα νδημνζηέξ 

«λοπκάδεξ», έπμοκ ηαζ ζημ δζηυ ημοξ ζηναηυπεδμ. 

 ημκ ηεθεοηαίμ ιμκυθμβμ ζημκ μπμίμ εα ακαθενεμφιε («Eζξ ηα πενίπςνα ηδξ 

Aκηζυπεζαξ» Tα πνηήκαηα B’, 1933;, 99-100), δεκ εα ζπμθζάζμοιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

μ ιμκμθμβζζηήξ επζπεζνεί κα απμζζςπήζεζ ηδκ πνμμπηζηή ημο Iμοθζακμφ (δ ηεπκζηή είκαζ 

ακάθμβδ ιε εηείκδ ηςκ άθθςκ ιμκμθυβςκ, ζδίςξ ςξ πνμξ ηδκ ζαηζνζηή ελεζηυκζζδ ημο 

Iμοθζακμφ), αθθά ημ βεβμκυξ υηζ εειαημπμζείηαζ μ θυβμξ, δ άνκδζδ μιζθίαξ ηαζ δ 

απμζζχπδζδ: «αζηίζαιε ζηδκ Aκηζυπεζακ υηακ ιάεαιε/ ηα κέα ηαιχιαηα ημο 

Iμοθζακμφ./ O Aπυθθςκ ελδβήεδηε ιε θυβμο, ζηδκ Αάθκδ!/ Xξεζκφ δελ ήζειε λα δψζεη 

(ζημηζζεήηαιε!),/ ζθνπφ δελ ην’ ρε λα κηιήζεη καληηθψο, ακ πνχηα/ δεκ ηαεανίγμκηακ ημ εκ 

Αάθκδ ηέιεκυξ ημο./ Tμκ εκμπθμφζακ, δήθςζεκ, μζ βεζημκεφμκηεξ κεηνμί./ ηδκ Αάθκδ 

ανίζημκηακ ηάθμζ πμθθμί.-/ Έκαξ απ‟ ημοξ εηεί εκηαθζαζιέκμοξ/ ήηακ μ εαοιαζηυξ, ηδξ 

εηηθδζίαξ ιαξ δυλα,/ μ άβζμξ, μ ηαθθίκζημξ ιάνηοξ Bααφθαξ./ Aοηυκ αζκίηημκηακ, αοηυκ 

θμαμφκηακ μ ρεοημεευξ./ ζμ ημκ έκζςεε ημκηά, δελ θφηαε/ λα βγάιεη ηνπο ρξεζκνχο ηνπ· 

ηζηκνπδηά./ (Tμοξ ηνέιμοκε ημοξ ιάνηονάξ ιαξ μζ ρεοημεεμί)./ Aκαζημοιπχεδηεκ ν 

αλφζηνο Iνπιηαλφο,/ κεονίαζε ηαζ μεθψληδε: “δηχζηε, ιεηαθένηε ημκ,/ αβάθηε ημκ ημφημκ 

ημκ Bααφθα αιέζςξ./ Aημφξ εηεί; O Aπυθθςκ εκμπθείηαζ./ δηχζηε ημκ, ανπάληε ημκ 

εοεφξ./ Ξεεάρηε ημκ, πάνηε ημκ υπμο εέηε./ Bβάθηε ημκ, δζχληε ημκ. Παίγμοιε ηχνα;/ O 

Aπυθθςκ είπε κα ηαεανζζεεί ημ ηέιεκμξ.”/ Tμ πήναιε, ημ πήβαιε ημ άβζμ θείρακμκ 

αθθμφ·/ ημ πήναιε, ημ πήβαιε εκ αβάπδ η‟ εκ ηζιή./ Kζ ςναία ημχκηζ πνυημρε ημ ηέιεκμξ./ 

Αεκ άνβδζε ηαευθμο, ηαζ θςηζά/ ιεβάθδ ηυνςζε: ιζα θμαενή θςηζά:/ ηαζ ηάδηε ηαζ ημ 

ηέιεκμξ ηζ μ Aπυθθςκ./ ηάπηδ ημ είδςθμ· βζα ζάνςια, ιε ηα ζημοπίδζα./ Έζθαζε ν 

Iνπιηαλφο θαη δηέδσζε-/ ηζ άθθμ εα έηαικε- πςξ δ θςηζά ήηακ ααθηή/ απυ ημοξ 

Xνζζηζακμφξ ειάξ. Aο πάεη λα ιέεη./ Αεκ απμδείπεδηε· αο πάεη λα ιέεη./ Tν νπζηψδεο είλαη 

πνπ έζθαζε». Tμ «μοζζχδεξ» βζα ημκ ιμκμθμβζζηή είκαζ υηζ, ακελάνηδηα απυ ημ ηζ έεεζε μ 

Aπυθθςκαξ ςξ πνμτπυεεζδ «βζα κα ιζθήζεζ ιακηζηχξ» ηαζ απυ αοηά πμο θέεζ μ Iμοθζακυξ, 

μ ιεκ Aπυθθςκαξ έβζκε ζηάπηδ μ δε Iμοθζακυξ έζηαζε, υηζ, δδθαδή, πναηηζηά, δ 

πνμμπηζηή ηςκ ακηζπάθςκ έπεζ ελμοδεηενςεεί. 
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 H δμζμθμβία άιοκαξ- επίεεζδξ ζηδκ εζηυκα ηςκ ιμκμθμβζζηχκ (δμθμθυκμζ, 

αοηάνεζημζ, ανκμφιεκμζ βζα θυβμοξ αοημπνμζηαζίαξ ηδκ άθθδ πνμμπηζηή, αίαζμζ, 

πεζνμδζημφκηεξ) πμο απεοεφκμκηαζ εζξ εαοηυκ, δζαθένεζ, υπςξ επίζδξ ηαζ ημ πυζμ έπμοκ 

επίβκςζδ υηζ έπμοκ απμζζςπήζεζ ημκ δοκάιεζ ζοκμιζθδηή ημοξ. Ώοηυ πμο ιπμνμφιε κα 

ηναηήζμοιε ςξ βεκζηυηενμ ζοιπέναζια βζα ημκ ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ απεφεοκζδξ είκαζ υηζ 

μζ ιμκμθμβζζηέξ πμο απεοεφκμκηαζ εζξ εαοηυκ, ιζθμφκ γηα εηείκμοξ μζ μπμίμζ ζημ δζαθμβζηυ 

επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ εα ιπμνμφζακ κα είκαζ ζοκμιζθδηέξ ημοξ. 

 

Β8- β. Απεύζπλζε ζε θύζεη άθωλα. 

 Αεφηενμξ ηφπμξ απεφεοκζδξ πμο επζηνέπεζ ζημκ ιμκμθμβζζηή κα ζοκηδνεί ημ 

ιμκηέθμ επζημζκςκίαξ ημ μπμίμ εοκμεί ηδ θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ, είκαζ δ 

απεφεοκζδ ζε θφζεζ άθςκα. Mε ημκ υνμ θχζεη άθσλν ακαθενυιαζηε ζε έκα εονφ θάζια 

απμδεηηχκ: ζε θοζζηά ή ηεπκδηά ακηζηείιεκα, ζε αθδνδιέκεξ έκκμζεξ, ζε κεηνμφξ, ζε 

βεςβναθζηέξ εκυηδηεξ, ζε πθάζιαηα ημο γςζημφ ααζζθείμο (θφζεζ άθςκα οπυ ηδκ έκκμζα 

υηζ δεκ έπμοκ ακενχπζκδ θςκή) η.θ.π., βεκζηά ζε μηζδήπμηε δεκ δζαεέηεζ μιζθία απυ ηδκ 

ίδζα ημο ηδ θφζδ
347

. Δ βεκζηή ιεευδεοζδ εδχ είκαζ δ ιεηαηνμπή ημο θφζεζ άθςκμο 

απμδέηηδ ζε πνμέηηαζδ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή. 

 Δ ιμκμθμβίζηνζα ζημ πμίδια «H ενςιέκδ ημο ηθέθημο»
348

, ημο Aθ. Pαβηααή, 

ιέπνζ «πνμπεέξ», πμο γμφζε ιαγί ηδξ μ ηθέθηδξ ζφκηνμθυξ ηδξ, γμφζε ζε έκακ ηυζιμ υπμο 

δ πενζαάθθμοζα θφζδ ήηακ μιζθδηζηυηαηδ· μζ ανάπμζ, γςκηακμί, ηδκ παζνεημφζακ, ηα δάζδ 

ακηδπμφζακ ηζξ θςκέξ ηςκ παθθδηανζχκ: «Πνμπεέξ ιε παζνεημφζακ/ μζ ανάπμζ γςκηακμί/ 

ηα δάζδ ακηδπμφζακ/ παθθδηανζχκ θςκή,» (ζηίπ. 9- 12). ημ πανυκ ημο ιμκμθυβμο, 

ανπζηά, ανίζηεηαζ ζε έκακ ηυπμ ζζςπήξ: ημ πενζβζάθζ είκαζ ένδιμ, μ ηυζιμξ ζζςπά ζακ 

ακμζβιέκμ ικήια, μ εναζηήξ ηδξ απμοζζάγεζ ηαζ είκαζ ιάθθμκ κεηνυξ: «Eζξ ηδκ ακειμγάθδ/ 

‟πμο δένκεζ ημ αμοκυ/ ‟ζ ημ ένδιμ πενβζάθζ/ ιμκάπδ ηζ ενδκχ;// ‟ακ ακμζβιέκμ ικήια/ ν 

θφζκνο ζησπά,/ ηαζ ζημηεζκυκ ημ ηφια/ ‟ζ ηδκ αιιμοδζά ηηοπά» (ζηίπ. 1- 8). ηακ δ θφζδ 

ανπίγεζ κα πανάβεζ ήπμοξ (είηε αοημί είκαζ απεζθδηζημί, υπςξ μζ πεζιχκεξ ηςκ αμοκχκ ηαζ 

ηα ημπάδζα ηςκ ημνάηςκ, είηε πανδβμνδηζημί, υπςξ δ βθοηεζά αφνα) δ μιζθήηνζα 

πνμζηάγεζ ζζςπή: «Γαβγίδεηε; Σησπάηε/ ρεηκψλεο ησλ βνπλψλ./ Ίζςξ βθοημημζιάηαζ/ ‟ξ 

                                                 
347

. Δ απεφεοκζδ ζε θφζεζ άθςκα ζζπφεζ ζημ ααειυ πμο ημ ίδζμ ημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ δεκ είκαζ ηαζ αοηυ 

θφζεζ άθςκμ. Βάκ ιμκμθμβζζηήξ είκαζ ιζα πνμζςπμπμζδιέκδ μκηυηδηα (π.π. «Μήκοζζξ ηδξ δδιμηζηήξ 

πμζήζεςξ εκχπζμκ ηδξ ηνζηζηήξ» ημο Π. Πακά [Έξγα Aξγίαο..., υ.π., 53- 54], «H Kνήηδ πνμξ ηδκ Eθθάδα» 

ημο Aν. Πνμαεθέββζμο [Πνηήκαηα, Aεήκα, Eζηία, 1916, 72- 73], «H παηνίδα ζημοξ κεηνμφξ ηδξ. Όικμξ ηςκ 

Eθθήκςκ» ημο K. Παθαιά [ηυι.18, Πεξάζκαηα θαη ραηξεηηζκνί, 1931, 462- 466], η.θ.π.) ηυηε μζ ηνυπμζ ιε 

ημοξ μπμίμοξ ζοκηδνείηαζ ημ ιμκμθμβζηυ ιμκηέθμ ακήημοκ ζημοξ ηνεζξ άθθμοξ ηφπμοξ απεφεοκζδξ, ημοξ 

μπμίμοξ ζπμθζάγμοιε ζηζξ εκυηδηεξ B8 (α, β ηαζ δ). ημ πνχημ πμίδια βζα πανάδεζβια δ ζζςπή ηδξ ηνζηζηήξ 

πνμηφπηεζ απυ ημ είδμξ ιέζς ημο μπμίμο εηθνάγεηαζ δ δδιμηζηή πμίδζδ, ημ είδμξ ηδξ ιήκοζδξ (Bθ. εκυηδηα 

B8- β). 
348

. Aθ. P. Pαβηααήξ, Πνηήκαηα, [π.ε.], Eηαζνεία Eθθδκζηχκ Eηδυζεςκ, [π.π], 53- 56. 
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ηςκ άζηνςκ ημκ θακυκ.// Kνπάδηα ησλ θνξάθσλ,/ πεξλάηε ζηγαλά./ Tμκ ηάημζημκ ηςκ 

θάηηςκ/ ημ ηνυζια ‟λοπκά.// Kμζιάηαζ, καζ, ημζιάηαζ,/ ‟ξ ηα άβνζα ηα ααεεζά./ Tμοθέηζα, 

δελ βξνληάηε,/ δεκ θάιπεηε, ζπαεζά.// [...] Tη ζέιεηο, γιπθεηά αχξα,/ ηαζ ιονζζηή πεηάξ;/ 

Eδχ λενά ηαζ ιαφνα/ είκ‟ υζα απακηάξ.// Λεο· «Ήθεα κα δνμζίζς/ η‟ αδνυζζζηα ηθαδζά,/ 

πανδβμνζά κα πφζς/ ‟ξ ηδ ιαφνδ ζμο ηανδζά».// Πέξλα, δξνζάηε, πέξλα/ ‟ξ ηα γςκηακά 

πςνζά!/ Eηεί ηα ιφνα ηένκα/ ηαζ ηδκ πανδβμνζά.// Eδχ θνζηηυξ ‟ξ ηδ θφζζ/ μ εάκαημξ 

πενκά./ πμζμκ αοηυξ εενίζδ/ μπίζς δεκ βονκά.// T‟ απυνηαβμ δνεπάκζ/ ηαεχξ ημκ ζζπονυ/ 

εεένζζε, ιε θεάκεζ/ η‟ ειέκα ‟ξ ημ πθεονυ.// Mε είδεκ μ δζααάηδξ/ ‟ξ ηα πνυκζα η‟ ακεδνά,/ 

υηακ ηα ζηέθακά ηδξ/ ι‟ επάνζγ‟ δ πανά.// Mεεαφνζμ ημο ηάημο/ βζα ιέκα εα νςηά·/ ηδκ 

πέηνα αοημφ ημο θάηημο/ ιμκάπδ ε‟ απακηά» (ζηίπ. 37- 48, 65- 92). Δ θφζδ ακηδπμφζε 

ηδκ εοηοπία ηδξ (υηακ ήηακ εοηοπζζιέκδ), θεζημονβμφζε δδθαδή ςξ πνμέηηαζή ηδξ. Σμκ 

ίδζμ νυθμ ηαθείηαζ κα επζηεθέζεζ δ θφζδ ηαζ ηαηά ηδκ επμπή ημο ενήκμο. O άκειμξ ηαζ ηα 

πμοθζά πνέπεζ κα ζζςπήζμοκ βζα κα ιδκ ηανάλμοκ ηδ ζζςπή ημο κεηνμφ εναζηή ηαζ δ 

αφνα ζηέθκεηαζ κα πνμζθένεζ αθθμφ (ζηα «γςκηακά πςνζά») ηδκ πανδβμνζά ηδξ. 

 O πμζδηήξ ιμκμθμβζζηήξ ζημ πμίδια «Mεθαβπμθία ημο Iάζςκμξ Kθεάκδνμο· 

πμζδημφ εκ Kμιιαβδκή· 595 ι.X.» (Tα πνηήκαηα B’, 1921, 30) απεοεφκεηαζ ζηδκ Tέπκδ 

ηδξ Πμζήζεςξ, απμδίδμκηάξ ηδξ ακενχπζκεξ ζδζυηδηεξ: «Tμ βήναζια ημο ζχιαημξ ηαζ ηδξ 

ιμνθήξ ιμο/ είκαζ πθδβή απυ θνζηηυ ιαπαίνζ./ Αεκ έπς εβηανηένδζζ ηαιζά./ Eζξ ζε 

πνμζηνέπς, Tέπκδ ηδξ Πμζήζεςξ,/ πμο ηάπςξ λένεζξ απυ θάνιαηα·/ κάνηδξ ημο άθβμοξ 

δμηζιέξ, εκ Φακηαζία ηαζ Λυβς/ Eίκαζ πθδβή απυ θνζηηυ ιαπαίνζ.-/ Tα θάνιαηά ζμο 

θένε, Tέπκδ ηδξ Πμζήζεςξ,/ πμο ηάικμοκε- βζα θίβμ- κα ιδ κμζχεεηαζ δ πθδβή». πςξ, 

υιςξ, ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημκ ιμκμθμβζζηή- ηεπκίηδ ημο «Tεπκμονβυξ ηναηήνςκ» (Tα 

πνηήκαηα B’, 1921, 36), μ μπμίμξ απεοεφκεηαζ ζηδ ικήιδ, μζ απμδέηηεξ ημο ιμκμθυβμο 

είκαζ απμηεθέζιαηα ηδξ δνάζδξ ή ηςκ ζηακμηήηςκ ηςκ ίδζςκ ηςκ μιζθδηχκ. Δ Tέπκδ ζηδκ 

μπμία πνμζηνέπεζ μ πνχημξ θένκεζ ηα θάνιαηά ηδξ υηακ ηδκ εκενβεί μ ίδζμξ. O δεφηενμξ 

πμο ζηεηεφεζ ηδκ ικήιδ κα‟καζ «αμδευξ» «ανίζηδ», ζηεηεφεζ ημκ ίδζμ ημο ημκ εαοηυ κα 

εοιδεεί. 

 ηδκ «Eθέκδ» (Hκεξνιφγην Kαηαζηξψκαηνο Γ‟, 1955, 239- 242) ημο εθένδ, μ 

ιμκμθμβζζηήξ απεοεφκεηαζ ζημ αδδυκζ: «Aδδυκζ κηνμπαθυ, ιεξ ζημκ ακαζαζιυ ηςκ 

θφθθςκ,/ ζο πμο δςνίγεζξ ηδ ιμοζζηή δνμζζά ημο δάζμοξ/ ζηα πςνζζιέκα ζχιαηα ηαζ ζηζξ 

ροπέξ/ αοηχκ πμο λένμοκ πςξ δε εα βονίζμοκ./ Tπθιή θσλή, πνπ ςειαθείο κέζα ζηε 

λπρησκέλε κλήκε/ αήιαηα ηαζ πεζνμκμιίεξ· δε εα ημθιμφζα κα πς θζθήιαηα·/ [...] Aδδυκζ 

πμζδηάνδ,/ ζακ ηαζ ιζα ηέημζα κφπηα ζη‟ αηνμεαθάζζζ ημο Πνςηέα/ ζ‟ άημοζακ μζ ζηθάαεξ 

πανηζάηζζζεξ ηζ έζονακ ημ ενήκμ, [...]/ Ααηνοζιέκμ πμοθί,/ ζηδκ Kφπνμ ηδ 

εαθαζζμθίθδηδ/ πμο έηαλακ βζα κα ιμο εοιίγεζ ηδκ παηνίδα,/ άξαμα κνλαρφο κ’ απηφ ην 
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παξακχζη,/ αλ είλαη αιήζεηα πσο απηφ είλαη παξακχζη». Ο Tεφηνμξ απεοεφκεηαζ ζε έκα 

πθάζια πμο δεκ έπεζ ακενχπζκδ θςκή, ζημ αδδυκζ. Ώπεοεφκεζ ημκ θυβμ ζε ιζα «ηοθθή 

θςκή», πμο ζφιθςκα ιε ηδκ πανάδμζδ ηςκ ηοθθχκ πμζδηχκ, αββίγεζ πθάβζα ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, ιε ημκ ιφεμ. Tμ αδδυκζ, βζα ημκ Tεφηνμ, δεκ απμηαθείηαζ βεκζηεοηζηά 

«πμζδηάνδ[ξ]», αθθά επζηεθεί ιζα πμθφ ζοβηεηνζιέκδ πμζδηζηή θεζημονβία. Βίκαζ δ «ηοθθή 

θςκή» πμο δναζηδνζμπμζεί ηδ ικήιδ. Ο Tεφηνμξ, ζοκεπχξ, πανμοζζάγεζ ημ αδδυκζ ςξ ημ 

ελςηενζηυ ακηζηείιεκμ, ημ μπμίμ έπεζ ημκ νυθμ κα δζεβείνεζ υθα ηα είδδ θυβμο πμο ιε ημκ 

έκα ή ημκ άθθμ ηνυπμ είκαζ απμηεθέζιαηα ή θμνείξ ικήιδξ. Έηζζ, υηακ, πάκηα ηαηά ημκ 

Tεφηνμ, μζ «ζηθάαεξ πανηζάηζζζεξ» ημ άημοζακ «έζονακ ημ ενήκμ». Καζ μ «ιμκαπυξ» 

Tεφηνμξ απεοεφκεζ ημ παναιφεζ ημο ζε αοηυ. Πνυηεζηαζ, ςζηυζμ, βζα έκα παναιφεζ ημο 

μπμίμο ηδκ “παναιοεέκζα” οπυζηαζδ μ ιμκμθμβζζηήξ εέηεζ οπυ αιθζζαήηδζδ («ακ είκαζ 

αθήεεζα πςξ αοηυ είκαζ παναιφεζ»). Με ημκ ηνυπμ αοηυ, μ ιμκμθμβζζηήξ ιεηαηνέπεζ ημ 

αδδυκζ ζε εββοδηή ηδξ ικήιδξ ημο. 

 Δ ζεθήκδ, πμο έπεζ ηδ εέζδ ημο απμδέηηδ ζημ ιμκμδναιαηζηυ πμίδια ηδξ Kανέθθδ 

«Tμο ζεθδκζαγυιεκμο», (A‟, Tνπ πινίνπ, 1955, 351- 352), πενζζζυηενμ απυ ηάηζ θφζεζ 

άθςκμ είκαζ έκα θακηαζηζηυ, εκδμβεκέξ ζδιείμ (ζδιείμ, δδθαδή ημ μπμίμ δεκ έπεζ 

ακηζηεζιεκζηή οπυζηαζδ, αθθά πνμηφπηεζ οπμηεζιεκζηά, απυ ηδ θακηαζία, ημκ ηαναβιέκμ 

κμο η.θ.π. ημο ιμκμθμβζζηή), δδιζμφνβδια ηαζ πνμέηηαζδ ημο πάεμοξ ημο ίδζμο ημο 

ιμκμθμβζζηή. O ιμκμθμβζζηήξ, ςζηυζμ, ηδκ ακηζιεηςπίγεζ ζακ ηάηζ ακελάνηδημ απυ ημκ 

ίδζμ, ηαεχξ δ ζεθήκδ «βκςνίγεζ» αθθά δεκ απακηά
349

: «Aηέναζα, θαιπνμηάηδ, πθδζζθαήξ!/ 

Mαίκεηαζ δ αβάπδ, ιεζ‟ ζηδ ζθμδνή ροπή ιμο,/ πμο δ υρδ ζμο ηναηάεζ πνμζδθςιέκδ,/ 

εκχ ζθαδάγεζ ημ αίαζμ ζχια ιμο./ Eζφ, δ ηυζμ οπένμπα αδζάθμνδ πμο θαηέρεηο/ ηνπ 

νλείξνπ κνπ ηε κπζηηθή κεγαινπξέπεηα,/ εζφ, πμο έπεζξ ημκ πυεμ ιμο έλαθθμ/ δίπςξ 

απάκηδζδ,/ γλσξίδεηο/ θη φκσο δελ απαληάο./ Eζφ πμο ι‟ αθήκεζξ,/ εκχ ηυζμ ιε ηναηάξ 

δειέκμκ/ ζηδκ βμδηεία ζμο./ Πανεεκζηή, αιυθοκηδ, θεία,/ ημίηαλέ ιε πχξ παναδένκς,/ 

βζαηί ααεζά ιέζα ιμο θένκς/ βζα ζέκα, αθθυθνμκμ ένςηα./ Mε ηονακκεί, πζμ πμθφ,/ υζμ 

ανάβζζηδ ιέκεζ δ δζηή ζμο/ αδζαθμνία ηθεζζηή δ πενήθακή ζμο/ δζάεεζδ./ Χ ζηθδνυηαηδ 

ιάεδζδ/ μ εαοιαζιυξ ιμο βζα ζέκα,/ μ πονυξ ιμο πυεμξ βζα ζέκα,/ πμο ζοκακηά ζηζθπκή, 

ηδκ ανβονή,/ δζηή ζμο ροπνυηδηα./ Mδ ι‟ αθήκεζξ κα παζδεφμιαζ./ Zδηχ κα ζε πνμθηάζς 

ηαζ ζο/ βκςνίγεζξ ηδ δζαθμνά ζμο απνυζζηδ./ Aκέθζηηδ, πχξ κα θφβς απ‟ ημ θςξ ζμο,/ απ’ 

ηε δηθή ζνπ θαληαζηηθή παξνπζία/ πψο λ’ απνζπαζηψ;/ Zεηψ θαζψο παξαδέξλσ,/ λα 

γλσξίζσ δηπιφ, εθείλνλ ηνλ έξσηα/ πνπ κνλάρνο κνπ θέξλσ» (υ.π., 351- 352). 

                                                 
349

. πςξ ήδδ ακαθέναιε μζ ιμκμθμβζζηέξ ζοκδοάγμοκ ηζξ ιεεμδεφζεζξ πμο ημοξ επζηνέπμοκ κα ζοκηδνμφκ 

ημ ιμκμθμβζηυ ιμκηέθμ. Βδχ δ απεφεοκζδ πνμζακαημθίγεηαζ ζε ηάηζ θφζεζ άθςκμ, πμο ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ 

ημο ζδζυηδηεξ είκαζ απμηέθεζια ηαζ πνμέηηαζδ ηδξ θακηαζίαξ ημο μιζθδηή. Ώπυ ηδ θακηαζία ημο 

ιμκμθμβζζηή ημφ απμδίδεηαζ επζπθέμκ δ επζθμβή ηδξ ζζςπήξ. 
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 ,ηζ πενζθαιαάκεηαζ ζημκ απμδέηηδ ημο επυιεκμο ιμκμθμβζζηή, ημο Iμοθζακμφ 

(«...Πανααάημο θυβμξ», Zςή Kανέθθδ, B‟, Tν ζηαπξνδξφκη, 1973, 160), ανίεεζ ήπςκ ηαζ 

θυβςκ: «Aπ‟ ηδ ιεβαθμπνέπεζα ηαζ ηδκ εονφηδηά ζμο, [...]/ Aπυ ηζξ επζαθδηζηέξ ζμο 

ηεθεηέξ,/ ζενμονβίεξ, θεζημονβίεξ, υνενμζ ααεείξ,/ μζ ηαηακοηηζημί ηαζ αγξππλίεο 

κεισδηθέο,/ ιε ηα ζαπκάζηα ιφγηα, ηα πκλεηηθά,/ ηα πχξηλα, θιεγφκελα ηαζ θιέγνληα ηαζ 

θςηεζκά./ Aπ‟ ημκ πμζηίθμ πθδεοζιυ ζμο,/ ιε ην πιήζνο ησλ εθθξάζεσλ,/ ιέζα ζηδκ 

άπεζνδ αβηάθδ ζμο, ηδκ μζημοιεκζηή/ απ‟ ηε θσλή ζνπ ηελ εγεηηθή, γιπθχθζνγγε θαη 

ζζελαξή,/ ηαεχξ απμιαηνφκμιαζ πενίαθεπηδ μνεμδμλία/ Eθθδκζηή,/ αθβεί ιμο ηαζ 

ζπανάγεζ δ ροπή, ημ ζχια ηαζ ημ πκεφια». ,ηζ πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ «μνεμδμλία <ηδκ> 

Eθθδκζηή», ηαηά ημκ Πανααάηδ είκαζ θθεβυιεκα ηαζ θιέγνληα θυβζα, δβεηζηά ηαζ ζεεκανά. 

Aπυ αοηή ηδκ πθδεχνα ήπςκ ηαζ θυβςκ απμιαηνφκεηαζ ηεζιεκζηά μ ιμκμθμβζζηήξ ιε 

πενίηεπκμ ηνυπμ· απεοεφκεηαζ ζηα «εαοιάζζα θυβζα» ηαζ ηδ «θςκή» απανζειχκηαξ ηα, 

ιεηαηνέπμκηάξ ηα έηζζ απυ επζημζκςκζαηέξ πενζζηάζεζξ ζε μκυιαηα επζημζκςκζαηχκ 

πενζζηάζεςκ ηαζ εκ ηέθεζ ζε ιζα έκκμζα, ηδκ μνεμδμλία, θφζεζ άθςκδ. 

 Aπυ ηζξ πζμ εκδζαθένμοζεξ πενζπηχζεζξ αοημφ ημο ηφπμο απεφεοκζδξ, αθθά ηαζ 

βεκζηυηενα έκα απυ ηα ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα ζηα μπμία δναιαημπμζείηαζ δ ηαηηζηή ηςκ 

ιμκμθμβζζηχκ κα μνβακχκμοκ επεηηαηζηά ηδκ πνμμπηζηή ημοξ ζε υ,ηζ ημοξ πενζαάθθεζ, 

είκαζ ημ αηυθμοεμ ζπεδίαζια πμζήιαημξ ημο μθςιμφ (παναεέης ηδκ ηοπμβναθζηή 

ιεηαβναθή ημο ζπεδζάζιαημξ ηαζ ηδ ιεηάθναζή ημο)
350

: 

 

Σηάδην πξψην. 

 ΐζαγυηακ μ βένμξ ηοκδβδιέκμξ απυ ηδκ ηαναπή ηδξ πανάξ. Έθεοβε ζακ ηοκδβδιέκμξ απυ 

ημκ άββεθμ ημκ ελμθμενεοηή απυ ηδκ ηαναπή ηδξ πανάξ πμο ημκ αημθμοεμφζε. Μπαίκεζ ζηδκ 

εηηθδζία ζημ λςηθήζζ. Kαηαναιέκμζ 

 δ Kνήηδ, θέβεζ εοεφξ [;] δ βδ‟ καζ ηδξ ακδνείαξ· 

 βζα λακαπέξ ημ, ακηίθαθε ζενέ ηδξ Eηηθδζίαξ! 

 Σμ βθοηυ βαιήθζμ ηναζί αξ βίκεζ αίια· ηαζ υθμζ μζ ιάνηονεξ ηδξ Kνήηδξ αξ πμθζμνηήζμοκ 

ημ βαιήθζμ ηνεαάηζ. 

 O ηανπυξ ημο αίιαηυξ ιαξ δυεδηε πνμίηα ζημκ λέκμ· αξ βίκεζ αίια ημ βθοηυ βαιήθζμ ηναζί 

· ηνφμ ζακ ηάθμξ αξ είκαζ ημ πνχημ θζθί ηδξ αβάπδξ, ηαζ υθμζ μζ ιανηφνεξ ηδξ Kνήηδξ αξ 

πμθζμνηήζμοκ ημ βαιήθζμ ηνεαάηζ. 

αίια αξ βίκεζ ημ ηναζί ζημο βάιμο ημ πμηήνζ 

αξ βίκεζ αίια ημ ηναζί ζημ κοθζηυ πμηήνζ 

   ηδξ Kνήηδξ μζ ιανηφνμζ, 

                                                 
350

. Δηνλπζίνπ Σνισκνχ Aπηφγξαθα Έξγα, ηυι. A‟: Φςημηοπίεξ, ηυι. B‟: Tοπμβναθζηή ιεηαβναθή, εηδ. Λ. 

Πμθίηδξ, Θεζζαθμκίηδ, A.Π.Θ., 1964· αθ.: ηυι. B‟, 313. Tμ ηείιεκμ ηαζ ιεηάθναζή ημο ζημ: Γ. Π. αααίδδξ, 

«Αφμ αθακή πνμαθήιαηα δμιήξ ημο “Kνδηζημφ”», υ.π., 54-66. 
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   ς παθζηάνζ, θεφβα· 

πάνε ιζα θμφπηα απυ ηδ βδ ηδκ πμεδηή ζμο, ηζ έαβα. 

 

Σηάδην δεχηεξν. 

Kαηαναιέκδ δ μπθμαμή ηδξ πμθζηείαξ ηδξ Kενηφναξ πμο ηαθςζμνίγεζ ημκ ηαζκμφνβζμ ααζζθζά ηδξ 

Eθθάδαξ! Eβχ, μ θηςπυξ ηαζ βένμξ Kνδηζηυξ, ηαηαδζςβιέκμξ απυ ηδκ ιεβάθδ 

μπθμαμή, έθοβα ζακ ηαηαδζςβιέκμξ απυ ηδ ιζζδηή μπθμαμή, αζαζηζηά, ηαζ ήνεα εδχ ζημ ένιμ ημ 

λςηθήζζ. 

H Kνήηδ είκαζ δ βδ ηςκ ακηνεζςιέκςκ- επαλάιαβέ ην, ηεξή ερψ ηνχηεο ηεο εθθιεζίαο· Nαη, ε Kξήηε 

είλαη ε γε ησλ αληξεησκέλσλ 

 

Γεκζηά μζ ιμκμθμβζζηέξ πμο απεοεφκμκηαζ ζε αθδνδιέκεξ έκκμζεξ, ημ ηάκμοκ 

ζζπονζγυιεκμζ υηζ πενζιέκμοκ απάκηδζδ. Καηά ηακυκα αέααζα, υπςξ έπμοιε ήδδ 

παναηδνήζεζ, ηέημζμο ηφπμο απμδέηηεξ αθεκυξ δεκ ιπμνμφκ κα απακηήζμοκ ηαζ αθεηένμο 

απμδεζηκφμκηαζ πνμεηηάζεζξ ηςκ ιμκμθμβζζηχκ. ημ ζοβηεηνζιέκμ ιμκυθμβμ, υιςξ, 

ζπμθζάγεηαζ δ ίδζα δ πναηηζηή ηαεχξ απμηεθεί εοεέςξ εέια ημο θυβμο ημο μιζθδηή: «Γζα 

λακαπέζημ ακηίθαθε ζενέ ηδξ εηηθδζίαξ», υπςξ είκαζ μ εθθδκζηυξ ζηίπμξ ζημ πνχημ 

ζηάδζμ· «Πέξ ημ λακά, άβζα δπχ ημφηδξ ηδξ εηηθδζίαξ», υπςξ ιεηαθνάγεζ μ Γ. Π. 

αααίδδξ ημ ζηίπμ ημο δεφηενμο ζηαδίμο. O ζοβηεηνζιέκμξ απμδέηηδξ- ακηδπείμ είκαζ ημ 

ζδακζηυ εκυξ ηφπμο ιμκμθμβζζηή: εα επακαθάαεζ ημ θυβμ ημο. 

 

Β8- γ. Απεύζπλζε ζε ζέζεη άθωλα. 

 O ηνίημξ ηφπμξ απεφεοκζδξ αθμνά ζε ηείιεκα ιε εββεβναιιέκμ απμδέηηδ έκακ 

παναηηήνα, πμο πανμοζζάγεηαζ κα δζαεέηεζ ζηακυηδηα θυβμο. Βδχ ηςδζημπμζμφκηαζ μζ 

ηαηηζηέξ πμο πανμοζζάγμκηαζ κα πνδζζιμπμζμφκ μζ ιμκμθμβζζηέξ, βζα κα απμζμαήζμοκ 

ακηζδνάζεζξ ημο απμδέηηδ ημο θυβμο ημοξ. Oζ ιμκμθμβζζηέξ είκαζ ζδζαίηενα επζκμδηζημί 

ζηζξ ιεευδμοξ πεζναβχβδζδξ ημο απμδέηηδ ηαζ βεκζηά ζοκδοάγμοκ πμθθέξ επζιένμοξ 

ηαηηζηέξ πμο ελοπδνεημφκ ημκ ίδζμ ζηυπμ: κα ηναηδεεί ζζςπδθυξ μ απμδέηηδξ
351

. O ζηυπμξ 

πνμδβμφιεκςκ παναηδνήζεςκ, βζα ηδ αανφκμοζα ζδιαζία ηδξ απεφεοκζδξ, ζε ζφβηνζζδ 

ιε εηείκδ πμο αθμνά ζε εββεβναιέκμ απμδέηηδ, ζφιθςκα ιε ηδ θμβζηήξ ηδξ 

ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ, δεκ ήηακ κα οπμηζιδεεί δ εέζδ ηαζ μ νυθμξ ημο απμδέηηδ ζηα 

πμζήιαηα πμο ακήημοκ ζηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία. Ώκηίεεηα, ηα ιμκμδναιαηζηά 

πμζήιαηα ζηα μπμία πενζθαιαάκεηαζ εββεβναιιέκμξ ηεζιεκζηά απμδέηηδξ, είκαζ ζδζαίηενα 

                                                 
351

. Δ παναηήνδζδ αοηή, ιαγί ιε εηείκεξ πμο έβζκακ πνμηεζιέκμο βζα ημοξ δφμ πνχημοξ ηφπμοξ απεφεοκζδξ, 

εα πνέπεζ κα ζοκμδεοηεί ιε ηδ δζεοηνίκδζδ υηζ δεκ απμδίδεζ μπμζμκδήπμηε δεζημφ ηφπμο πνμζδζμνζζιυ 

ζημοξ ιμκμθμβζζηέξ. οκδέεηαζ απθχξ ιε ηδ θμβζηή ηδξ ηαηδβμνίαξ ηαζ υπζ ιε ιζα δεζηή ηδξ. 
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δζαθςηζζηζηά, βζα κα ηαηαθάαμοιε ημκ ηνυπμ απμζζχπδζήξ ημο, ηαζ έηζζ ηδ θμβζηή ηδξ 

ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ απυ επζημζκςκζαηή άπμρδ. ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ πςνζζηά 

μνζζιέκεξ απυ αοηέξ ηζξ ηαηηζηέξ, ιε ζφκημια ζπυθζα. 

 

1) O μιζθδηήξ, ιμθμκυηζ απεοεφκεζ ημ θυβμ ζε ηάπμζμ παναηηήνα, ηαοηυπνμκα, ειθακίγεζ 

ημκ εαοηυ ημο πναβιαηζηυ ή ζδακζηυ απμδέηηδ ημο θυβμο ημο, είηε επεζδή μ άθθμξ 

παναηηήναξ είκαζ πνμέηηαζδ ημο ιμκμθμβζζηή είηε επεζδή οπμζηδνίγεηαζ δ άπμρδ υηζ 

ιπμνμφιε κα ηαηακμμφιε πθήνςξ ιυκμ ημκ εαοηυ ιαξ: 

 

«Λζπμροπία» (Zςή Kανέθθδ, A‟, Πνξεία, 1940, 38- 39) 

Eίδα ημκ άββεθμ./ Mμνθή αβαπδιέκδ, ιαγφ οπήνλαιε,/ ζε πεξηείρα φηαλ εγελλήζεθα,/ ζ’ έπιαζα 

νκνίσζε ηνπ εαπηνχ κνπ,/ μιμθμβία ημο εκζαίμο. (υ.π., 38) 

 

«O θυβμξ ημο αζχημο» (Zςή Kανέθθδ, A‟, Πνξεία, 1940, 33- 34) 

Κφνζε, εθέδζυκ ιμο ηδκ ηυθιδκ ηδξ μιμθμβίαξ. [...]/ Κφνζε, εθέδζυκ ιμο ηδ ζοζημθή ημο πυκμο, 

κα εζζέθες μθυηθδνμξ ζημοξ ηυθπμοξ ζμο. [...]/ Είκαη ν λαφο πνπ πεξηέρεη ηνλ ςάιινληα θαη ηνλ 

αθνχνληα. / Πενζέπς ημ απμηέθεζια ηδξ αιανηίαξ/ ηδ ζοβπχνεζδ. Αζαζηέθθμιαζ/ υπςξ ημ άπεζνμ 

θςξ εκ μκμιάηί ιμο./ Eίιαζ μ κυιμξ, μ κμιμεέηδξ, ηζ‟ μ κμιμηαβήξ,/ δ ηζιςνία ηαζ μ 

ηζιςνμφιεκμξ,/ είιαζ εζηυκα ημο εείμο πμο εζημκίγς,/ ζηδκ πνμζπάεεζα ηδξ γςήξ. (υ.π., 34) 

 

«Xνοζυεειζξ» (Γ. Pίηζμο, TΔ, 161- 188) 

η‟ εβχ είιμοκ μθυηθδνδ δ ζζςπή ηαζ ιένμξ ηδξ ζζςπήξ. Αάβηςκα έκα ιονηυηθςκμ/ ιδ ηαζ 

θςκάλς. Γζαηί ηυκζςεα: ημ ζηυια ιμο ιεβάθςκε/ εαοιαζηζηυ, βζα ιζα ιεβάθδ ηναοβή, ηαζ ηα 

δφληηα κνπ/ αξαίσλαλ θη απηά, ρσξίδνληαλ, γηα λ’ αθήζνπλ δηέμνδν/ ζ’ εθείλε ηελ θξαπγή. Τελ 

θξάηεζα. Δηαιχζεθε εληφο κνπ./ Απηή ’ηαλ ε ζησπή. Κ‟ εβχ είιμοκ αένζκδ- ιπμνμφζα κα πεηάλς. 

(υ.π., 173) [...]/ υηακ εβχ, θδζιμκδιέκδ, ιυκδ,/ πενήθακδ απυ ιζακ μονάκζα πενδθάκεζα, δηάβαδα 

πάιη θαη πάιη/ ην γξάκκα πνπ είρα γξάςεη ζηνλ εαπηφ κνπ. (Mήπςξ έηζζ δεκ βίκεηαζ πάκηα;)/ Tη 

δχζθνια πνχλαη ηα ιφγηα- δε λνκίδεηε;- O ζσζηφο καο ιφγνο/ κνλάρα ζηνλ εαπηφ καο απεπζχλεηαη ή, 

ηνπιάρηζηνλ,/ κνλάρα ν εαπηφο καο ηνλ αθνχεη ζσζηά. θα η‟ άθθα/ ιζηνέξ ή ιεβάθεξ πνμθάζεζξ, 

παγανέιαηα, ιεηαιθζέζεζξ (υ.π., 178) [...]/ η‟ μζ ιυκμζ μκεζνεφμκηαζ,/ ηαζ ημοξ μκεζνεουιαζηε η‟ 

ειείξ, ρδθά, ζηα αμοκά, ιέζα ζημοξ εάικμοξ,/ εθεφεενμζ απυ ιάνηονεξ, ακείδςημζ- ιυκμζ, ιε 

ιυκμοξ (υ.π., 179) [...] / Πνιχ ζαο θνχξαζα, ηαθή ιμο θίθδ./ Κ‟ εβχ είιαζ ημοναζιέκδ. 

οβπςνήζηε ιε. Tχνα ιπμνχ κα θφβς,/ [...] ιυκμ ιε ηδκ απένακηδ η‟ ελαίζζα επζεοιία κα γδηχ 

ζοββκχιδ απ‟ υθμοξ ηζ απ‟ υθα./ οββκχιδ, ζπγγλψκε [...]/ η‟ δ φζηαηή ιμο ζοββκχιδ/ βζα ιέκακε 

ηδκ ίδζα- απυ ηαζνυ πνμεημζιαζιέκδ η‟ ίζςξ δζηαζςιέκδ. (υ.π., 187) 
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 (Έπεζ ζημηεζκζάζεζ. ζςπή. Δ κεανή δδιμζζμβνάθμξ ιαγεφεζ ηα πανηζά ηδξ, θακενά ζοβηζκδιέκδ. 

«Σπγγλψκε», είπε ιυκμ. «Σαο θνχξαζα πνιχ», έηζη ζαλ καθξηλή ερψ,) (187)
352

. 

 

2) Oζ ιμκμθμβζζηέξ είκαζ δοκαηυκ κα πνδζζιμπμζμφκ έκακ ηχδζηα ζημκ μπμίμ δεκ έπεζ 

πνυζααζδ μ εββεβναιέκμξ ηεζιεκζηά απμδέηηδξ ή κα πνδζζιμπμζμφκ ημ βθςζζζηυ ιέζμ ιε 

ηνυπμ, χζηε ημ ιήκοια κα ιδ θεάκεζ. Έηζζ ζοιααίκεζ ιε ημ επζηφιαζμ πμο απεοεφκεηαζ ζε 

ηάεε λέκμ- βζα ημκ μιζθδηή: 

 

«Eπζηάθζμκ» (K.Π. Kααάθδξ, Kξπκκέλα πνηήκαηα, [1893], 44) 

Ξέλε, πανά ημκ Γάββδκ ηείιαζ άιζμξ/ ακήν. Eπί ηεο ηξηζβαξβάξνπ ηαχηεο γεο [...]/ θσλήο ειιάδνο 

ζηεξεζείο ηαζ ηςκ μπεχκ/ ιαηνάκ ηδξ άιμο. Όζελ λπλ νπδέλ θξηθηφλ/ πάζρσ, θ’ εηο άδελ δελ 

πνξεχνκαη πελζψλ./ Eηεί εα είιαζ ιεηά ηςκ ζοιπμθζηχκ./ Kαζ ημο θμζπμφ εα μιζθχ εθθδκζζηί. 

 

ημοξ επυιεκμοξ ιμκμθυβμοξ απυ ημοξ Σθιάβνπο πνιηνξθεκέλνπο, μζ δφμ πνχημζ 

ιμκμθμβζζηέξ δεκ έπμοκ θςκή ηαζ μ ηνίημξ έπεζ ακεαάζεζ ηυζμ ηδκ έκηαζδ ηδξ θςκήξ ημο, 

χζηε μζ απμδέηηεξ δεκ ιπμνμφκ κα αημφζμοκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα κα ακηζδνάζμοκ: 

 

«H ροπή» (K. Bάνκαθδ, Πνηεηηθά, 110- 112) 

Kάκς κα αβάθς ιζα θςκή: «ηαεήηε, ανιαηςιέκμζ,/ ζηδ Γδξ ηδ ιαηςιέκδ!/ Tμο εάκαημο 

αδενθμπμζημί, πμζμξ δαίιμκαξ ζαξ ζθίββεζ/ βζα ζημηςιυ;»- κα θαη πλνή κνπ ιείπεη θαη ιαξχγγη.// 

Kνοιέκμζ ζημ ηαιπμφνζ ζαξ ηζ μθυνεμζ ζημ βζμονμφζζ/ θαλέλαο δε ξσηά «γηαηί;» θη αλ ξσηά, πνηνο 

λ’ αθνχζεη! (υ.π., 110) [...]/ Χ! πχξ μονθζάγεηε ζηνζββά, ηοθθμζονιέκα πάιμο,/ ηζαηάθζα, ζη‟ 

υκμιά ιμο!/ Πνχ λα θξπθηψ λα κε γξηθψ! (υ.π., 111) 

 

«O άκηναξ» (K. Bάνκαθδ, Πνηεηηθά, 123- 125) 

Kαθυηοπμζ ζοκηνυθμζ εζείξ, ακαπαιέκμζ πθάζ [...]/ θ‟ μζ κεηνμί απυ ιέζα ιμο πενκμφκ ηαζ ιε 

ζαπίγμοκ./ «Mακμφθα ιμο! Παζδάηζ ιμο! Γοκαίηα αβαπδιέκδ!»/ Mα ην ιαξχγγη, αληίο θσλή, 

γαίκαηα κάβξα βγαίλεη./ (υ.π., 124) [...] ηανάαζα, πμο ανιεκίγεηε ζηα ιμοζζηά πεθάδ,/ απ‟ ηδκ 

πθδβή ιμο πνυααθε δ ροπή ηαζ ζαξ ηαθάεζ!... / [...] δελ είηαλε ξεκφλεζν, γηα ζπήιην κεο ζηα δάζε,/ 

εθεί θη αλζξψπνη θαη Θενί λα κ’ είραλε μεράζεη
353

; (υ.π., 125) 

                                                 
352

. H κεανή δδιμζζμβνάθμξ, πνυεοιδ κα ηαηακμήζεζ ημκ «ζςζηυ θυβμ» ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ απυ ηδκ μπμία 

παίνκεζ ζοκέκηεολδ, ηαηακυδζδ πμο είκαζ πνμτπυεεζδ ηδξ επζηοπίαξ ηδξ ζοκέκηεολήξ ηδξ, πνυεοιδ κα 

«αημφζεζ ζςζηά», ιεηά ημ πέναξ ημο ιμκμθυβμο, υπςξ ιαεαίκμοιε απυ ημ πενζηεζιεκζηυ ζπυθζμ, 

επακαθαιαάκεζ ηδ ζοβκχιδ ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ, έπμκηαξ ιεηαηναπεί ζε «ιαηνζκή δπχ». 
353

. Αζαπζζηχκεζ ηακείξ ηαζ ζημοξ ηνεζξ ηεθεοηαίμοξ ιμκμθυβμοξ υηζ μζ ιμκμθμβζζηέξ εέθμοκ κα ιζθήζμοκ, 

ζζπονίγμκηαζ, υιςξ, υηζ είηε δεκ ημοξ ηαηαθαααίκμοκ είηε δεκ έπμοκ θςκή. Bαεφηενα, αιθζζαδημφκ ηδκ 

ζηακυηδηα ηςκ απμδεηηχκ κα ηαηαθάαμοκ ηα θυβζα ημοξ. O κεηνυξ ανίζηεηαζ ζε «ηνζζαάναανδ» βδ ηαζ 

πδβαίκμκηαξ ζημκ Άδδ εθπίγεζ κα ανεζ ζοκμιζθδηέξ, μζ ιμκμθμβζζηέξ ημο Bάνκαθδ εέθμοκ κα ιδκ αημφκε ηαζ 

κα λεπαζημφκ απυ ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ημοξ εεμφξ. 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



148 

 

 

«H ηαιπάκα» (K. Bάνκαθδ, Πνηεηηθά, 155- 159) 

Πμθθά βένζηα ηεθχκζα ηνααάκε ιε ηα δομ ημοξ ηα πένζα ημ ζημζκί ηδξ Kαιπάκαξ. Καζ ημ ιπνμφηγζκμ ηέναξ, 

αθμφ έηνζλε πάκς ζημοξ ανιμφξ ημο, βξφληεμε ηφζν δπλαηά, πνπ φινη αλνίμαλε ηα ζηφκαηα θαη βνπιψζαλε η’ 

αθηηά ηνπο. 

Mεξ ημ δνμζάκειμ/ πμο ακαβαθθζάγς/ ηζ μ κμοξ αοείγεηαζ/ ζε πάμξ βαθάγμ,/ ακενχπμζ, αθήζηε ιε/ 

κα λεπαζηχ/ θςημπενίποηδ,/ ζηυια ηθεζζηυ. [...] // Χ ζεζξ παιυζονηα,/ θενά ζημοθήηζα,/ δ άθαιπδ 

γήζδ ζαξ/ γήζδ‟ καζ δίηζα (υ.π., 155) [...]/ Πίζς απ‟ ηα θυβζα ιμο,/ πζηνά θανιάηζ,/ ηζ ηυζιμζ 

απένακημζ,/ αοεμί θμοθάηζ!/ Mάηη δε βξίζθεηαη/ λα ζακπσζεί/ θη αθηί δε βξίζθεηαη/ λα ιηγσζεί! 

(υ.π., 156) [...]// ηα ζηήεδ κα ιπαζκα/ ζακ ηδκ ακέζα,/ ζθοβιυξ ααεφνζγμξ/ ζηζξ θθέαεξ ιέζα,/ ζημ 

κμο ζακ άζηναια/ ηαζ ζηδκ ροπή,/ κ‟ απμφζ‟ αδζάημπα/ ηδ δζδαπή: (υ.π., 157) 

 

ημοξ επυιεκμοξ ιμκμθυβμοξ είηε μ μιζθδηήξ είκαζ κεηνυξ ηαζ μ απμδέηηδξ γςκηακυξ, είηε 

μ ιμκμθμβζζηήξ γςκηακυξ ηαζ μ απμδέηηδξ κεηνυξ ή ηέθμξ, υπςξ δ Πενζεθυκδ, ηάημζημξ 

πνμζςνζκυξ ημο Άδδ. H βθχζζα ηςκ κεηνχκ ηαζ ημο πχνμο ημοξ πανμοζζάγεηαζ κα είκαζ δ 

ζζςπή, ηαζ έηζζ μ απμδέηηδξ αδοκαηεί κα ακηζδνάζεζ, ηαεχξ μφηε ζηδ ιία μφηε ζηδκ άθθδ 

πενίπηςζδ δεκ θεάκεζ ζε αοηυκ μ θυβμξ ημο ιμκμθμβζζηή: 

 

«Bναδοκυ ημζιδηήνζ»
354

 

Άε ζημ ηαθυ, παζδί ιμο, εζφ παζδάηζ ιμο,/ ιδκ ηανηενείξ η‟ εανάδοαζε θηςπυ ιμο·/ Άζε ι‟ ειέκα 

ζημ ζηενκυ ημκ φπκμ ιμο, [...] // Kιαδηά θαη θχιια θαη πνπιηά ζσπάζαλε,/ πήξαλ, ζαξξείο, θ’ εθείλα 

ηε ζησπή κνπ.../ θδκε ηδ γςή ιμο ζμο ηδκ έδςζα·/ ηζ εέθεζξ πζα ηζ ανβείξ, θηςπυ παζδί ιμο; 

 

«O ηνάηδξ Θαθαζζζκυξ ακάιεζα ζημοξ αβάπακεμοξ», (Γ. εθένδ, Hκεξνιφγην Kαηαζηξψκαηνο 

B‟, 1944, 196- 197) 

Αεκ έπεζ αζθμδίθζα, ιεκελέδεξ, ιήηε οάηζκεμοξ·/ πψο λα κηιήζεηο κε ηνπο πεζακέλνπο./ Oη 

πεζακέλνη μέξνπλ κνλάρα ηε γιψζζα ησλ ινπινπδηψλ·/ γη’ απηφ ζσπαίλνπλ [...] / Aκ ανπίζς κα 

ηναβμοδχ εα θςκάλς/ ηζ α θςκάλς-/ Oη αγάπαλζνη πξνζηάδνπλ ζησπή [...] / Eίλαη βαξχ θαη 

δχζθνιν, δε κνπ θηάλνπλ νη δσληαλνί·/ πνχηα βζαηί δε ιζθμφκ, ηζ φζηενα/ βζαηί πνέπεζ κα νςηήζς 

ημοξ κεηνμφξ/ βζα κα ιπμνέζς κα πνμπςνήζς παναηάης. (υ.π., 196) [...] / Mα πνέπεζ κα ι‟ 

ανιδκέρμοκ μζ πεεαιέκμζ·/ είκαζ μζ αβάπακεμζ πμο ημοξ ηναημφκ αιίθδημοξ,/ υπςξ ηα αάεδ ηδξ 

εάθαζζαξ ή ημ κενυ ιεξ ζημ πμηήνζ./ Kζ μζ ζφκηνμθμζ ιέκμοκ ζηα παθάηζα ηδξ Kίνηδξ·/ αηνζαέ ιμο 

Eθπήκςν! Hθίεζε, θηςπέ ιμο Eθπήκςν!/ Ή, δεκ ημοξ αθέπεζξ;/ - «Bμδεήζηε ιαξ!»-/ ηςκ Φανχκ 

ηδκ μθυιαονδ νάπδ. 

 

«Eονοδίηδ» (Zςή Kανέθθδ, A‟, Tεο κνλαμηάο θαη ηεο έπαξζεο, 1951, 236- 237)) 

                                                 
354

. Λ. Πμνθφναξ, Tα πνηήκαηα..., υ.π., 285. 
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Ήνεεξ κα ιε θςκάλεζξ./ Αεκ βκςνίγεζξ ημο εακάημο/ ηδ ζηθδνή αηίκδηδ πανμοζία./ Tυζμξ είκαζ μ 

ένςξ ζμο/ πμο ιπμνείξ ζημοξ κεηνμφξ ακάιεζα/ κα ζηαεείξ, υιςξ ζε ιέκα δεκ ηαζνζάγεζ/ αβάπδ 

εβηυζιζαξ δδμκήξ./ Αέπηδηα ημ παβενυ θίθδια ημο εακάημο,/ βκχιδ ζηθδνή ηζ αηένζα. [...]/ Mμο 

θένκεζ δ θςκή ζμο, βθοηφηαηδ,/ ακαικήζεζξ ηαθέξ ηαζ πμθφηζιεξ,/ ζηγά ζρεδφλ ε θξηρηή ζησπή, [...] 

/ ιςξ είκαζ απένακημξ ημο εακάημο μ πχνμξ,/ δεκ ιπμνείξ κα ιε ανεζξ υπςξ εέθεζξ, (υ.π., 236) 

 

«Eονοδίηδξ ςίζπξνο» (Zςή Kανέθθδ, B‟, Aληηζέζεηο,1957, 104) 

Μδκ πζζηεφεζξ... / Mαγφ ιμο κα‟ νεεζξ. Mδκ επζιέκεζξ/ ζημ ζχια πζζηέραιε ηυζμ πμθφ/ ηζ 

αημφζαιε ηδκ πενίπαεδ ιμοζζηή ημο,/ υιςξ ιδκ πζζηεφεζξ ζηδκ δδμκή. 

(Πενίηνμιμξ ζηνάθδηε μ Oνθέαξ ηαζ αέααζα δεκ ανήηε ηδκ Eονοδίηδ... ιςξ νςηζέηαζ ηακείξ, βζαηί πέεακε 

ηέημζμ εάκαημ;) 

 

«Πενζεθυκδ» (Zςή Kανέθθδ, B‟, Tν ζηαπξνδξφκη, 1973, 172- 175) 

Oζ ζοθθααέξ ζηαιάηδζακ ζηδ ζηεβκή βθχζζα ιμο/ ηαζ ιμκάπα δ ζςπή, απμθέιδηδ δφκαιδ,/ 

έιεζκε βζα κα ιε παναζφνεζ/ ζημο εακάημο ημκ ηυζιμ εηεί,/ ζηδ βμδηεία ημο ζηυημοξ,/ ζηδκ 

ηθεζζηή, δίπςξ αθθαβή ζδιαζία. [...]/ Άββεθμζ ηδξ ζηζάξ, αιίθδημζ θφθαηεξ,/ απμζονεείηε ηαζ ιδ 

ιμο ηαημζηείηε ηα αθέιιαηα,/ ηα ιέθδ ημο ζχιαημξ ιδ ιμο ηναηείηε, αζφθθδπηα,/ επίιμκμζ 

ζφκηνμθμζ ζηδ ααζζθεία ηδξ αηζκδζίαξ. (υ.π., 174)/ Aθήζηε λα πιεζηάζεη ηεο νκηιίαο ε ψξα,/ ηα 

ρείιε λα κνπ απνζθξαγίζεη ηεο ζησπήο. (υ.π., 175) 

 

3) H απυζηαζδ ακάιεζα ζημκ ιμκμθμβζζηή ηαζ ζημκ απμδέηηδ είκαζ δοκαηυκ κα είκαζ ηυζμ 

ιεβάθδ, χζηε μ απμδέηηδξ κα ιδκ αημφεζ ηα θυβζα ημο, εκχ μζ ίδζμζ μζ ιμκμθμβζζηέξ δεκ 

ηάκμοκ ηάηζ βζα κα ηδκ πενζμνίζμοκ: 

 

«Θνήκμξ ηδξ εοβ. ηονίαξ Iςάκκαξ Mανηζκέβημ Kαννέν»
355

 

ηαεχξ αθέπεζ ημκηά ζηδκ εηηθδζζά δίπθα ζημ ζπίηζ ηδξ ιενζηά παζδζά 

ηδξ ίδζαξ δθζηίαξ ιε ημ βζμ ηδξ πμο ημκ είπε πάζεζ θίβμκ ηαζνυ πνζκ. 

Παθθδηάνζα ιμο, πυζμ ιμζάγεηε ιε ημ βθοηυ ιμο βζμ πμο ιμο ημκ πήνε μ Xάνμξ! Ώπ, ηαεχξ 

ζηέηεζηε ζηδκ πφθδ ειπνυξ ηδξ εηηθδζζάξ, πυζμ εζείξ ημκ πυκμ ηδξ ιάκαξ ημκ λακάαεηε. 

 

«Soliloquy of the Spanish Cloister» (R. Browning, The Poems, ηυι. A‟, υ.π., 356- 358) 

Gr- r- r- there go, my heart‟s abhorrence!/ Water your damned flower pots, do!/ If hate killed men, 

Brother Lawrence,/ God‟s blood, would not mine kill you!/ What? Your myrtle bush wants 

trimming? / Oh, that rose has prior claims-/ Needs its leaden vase filled brimming? / Hell dry you 

up with its flames!
356

 (υ.π., 356) 

                                                 
355

. Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. B‟: Παξάξηεκα, υ.π., 23- 24: ημ πανάεεια 23. 
356

. «Gr- r- r- Nα ηδξ ηανδζάξ ιμο ημ αδέθοβια! Πυηζγε ηζξ ηαηαναιέκεξ βθάζηνεξ ζμο, πυηζγέ ηεξ! Aκ ημ 

ιίζμξ, αδεθθέ Lawrence, ζηυηςκε ημοξ ακενχπμοξ, ημ αίια ημο Θεμφ, άναβε ημ δζηυ ιμο δε εα ζε ζηυηςκε; 
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4) O απμδέηηδξ ημο θυβμο απμοζζάγεζ ηζ έηζζ μ ιμκμθμβζζηήξ ιπμνεί κα “βειίγεζ” ηδκ 

απμοζία ημο ιε ηδκ δζηή ημο πνμμπηζηή: 

 

«O γδθζάνδξ βένμξ»
357

 

Tδκ επάεαιεκ! ηζ ηνέθα! ημ ηεθάθζ ιμο ηηοπχ·/ Πθδκ εζξ πμζμκ κα λεεοιάκς; Πμφ ημκ πυκμκ ιμο 

κα πς;/ Aκ ημ ιονζζεμφκ μζ κέμζ, ζε ζθονίγμοκ μζ δζααυθμζ·/ ηδξ ηζιήξ ηςκ κοιθεοιέκςκ 

ζοκςιυηαζ είκαζ υθμζ./ Βζξ εζέκα κα λεζηάζς, άπζζηδ, ιε απμιέκεζ. / Tα πζηνά ιμο βδναηεία δεκ 

πμκείξ, ηαηαναιέκδ;/ Πχξ ηαζ ζο πζζηή δεκ είζαζ, ηαεχξ είι‟ εβχ πζζηυξ; 

 

«Έθοβεξ»
358

 

Pυδμ ιμο, νυδμ ιμο εφιμνθμ, νυδμ ηακαηεοιέκμ! / Έθοβεξ, ηαζ ιε άθδζεξ ιυκδ ιμο εδχ κα 

ιέκς... / Έθοβεξ ηδκ ηανδμφθα ιμο ιαγή ζμο ηδκ επήνεξ./ Άμζ! ηζ ηαηυ ηδξ άιμζνδξ, ιμο θφθαβακ 

μζ Mμίνεξ!/ Πχξ εάιαζ ηα Xνζζημφβεκκα, ηαζ πχξ ημκ Άζ- Bαζίθδ;/ Πχξ ηχνα εα βεθάζμοκε ηα 

ιαναιέκα πείθδ;... 

 

«H πνμδμιέκδ»
359

 

Μεζ‟ ηδξ γςήξ ιμο ηδκ αβκή, ηδκ ηνοζηαθθέκζα ανφζδ/ θανιάηζ ιε ηα θυβζα ζμο ηα πθάκα έπεζξ 

πφζεζ. / Aπ, ηδξ διέναζξ ηδξ πνοζαίξ ηδξ ακεμζημθζζιέκαζξ,/ πμο δ βθοηεζά ιακμφθα ιμο ιμο έπεζ 

πανζζιέκαζξ,/ βζαηί κα ηδξ πζηνάκδξ;/ βζαηί κα ηδξ ιανάκδξ; 

 

«Hunc deorum templis» (K.Π. Kααάθδξ, Aηειή πνηήκαηα, [1926], 240) 

Γενυκηζζζα ηοθθή, ήζμοκ ηνοθή εεκζηή;/ ή ήζμοκ πνζζηζακή; Tμκ θυβμκ ζμο [...] / βενυκηζζζα 

ηοθθή, ημκ είπεξ ιε μδφκδκ/ ςξ εέθς κα ημ οπμεέης ή, θαφθδ! ιε πανάκ; 

 

«Πανάπμκμ θακηάνμο»
360

 

Mεξ ζημ Παθάηζ βίκεηαζ πμνυξ, / ηζ εβχ απ‟ έλς ζηέημιαζ θνμονυξ. / Mζακ χνα ηνζβονίγς εδχ 

πένα,/ ηζ εβχ εαννχ πςξ είιαζ υθδ ιένα./ Γζα ζαξ, μπμφ πδδάηε ζημ πμνυ,/ πενκμφκε ηαζ μζ χνεξ 

ζημ θηενυ. [...]// Υμνεφεηε ηαζ πίκεηε ηαζ ηνχηε. / ημιρμί ιμο βαθμκάδεξ ηαζ ζππυηαζ./ Kαευθμο ηα 

ηαθά ζαξ δεκ γδθεφς,/ ηαζ μφηε κφθεξ πθμφζζεξ βονεφς./ Eβχ ιζα ιυκμ έπς ζοθθμβή,/ πυηε εε κα 

θςκάλς- Aθθ...αβή! 

 

                                                                                                                                                    
Tζ; O εάικμξ ηδξ ιονημφθαξ ζμο εέθεζ ηθάδεια θίβμ ζηζξ άηνεξ; A! εηείκδ δ ηνζακηαθοθθζά έπεζ 

πνμηεναζυηδηα- εέθεζ μ ηεκεηέξ ηδξ βέιζζια; Nα ζε λενάκεζ ιε ηζξ θθυβεξ ηδξ δ ηυθαζδ!». 
357

. Aθ. μφηζμξ, Άπαληα, υ.π., 86- 87· ημ πανάεεια: 86- 87. Δ “άπζζηδ” ζηδκ μπμία απεοεφκεηαζ μ 

ιμκμθμβζζηήξ, έπεζ ήδδ θφβεζ απυ ημ ζπίηζ. 
358

. Π. Πακάξ, Έξγα Aξγίαο..., υ.π., 62- 63· ημ πανάεεια: 62.  
359

. Aν. Πνμαεθέββζμξ, Πνηήκαηα παιαηά θαη λέα, υ.π., 304. 
360

. Γ. μονήξ, Άπαληα, B‟, Aεήκα, εηδ. Kμοηζμοιπυξ, 1971, 93. 
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«Aκηζβυκδ» (Zςή Kανέθθδ, A‟, Tεο κνλαμηάο θαη ηεο έπαξζεο, 1951, 241) 

Σμ ιαφνμ ζημηάδζ δεκ είκαζ βφνς ιμο/ μ ηάθμξ. Mέζα ιμο έπεζ εαθηεί/ δ θαπηάνα, [...] / Χ άιμζνμζ 

άκενςπμζ! Aθθμίιμκμ,/ ημ ηεκυ ηδξ ροπήξ είκαζ δ πζμ αανεζά/ ζοιθμνά. Λυβζα ιζθάηε πμθφηνμπα,/ 

βζα κα ιδκ ηαηαθάαεηε, πςξ ηαιιζά/ πανδβμνζά δε ιαξ θηάκεζ. 

 

«Hνςδζάξ» (Zςή Kανέθθδ, B‟, Aληηζέζεηο, 1957, 105- 107) 

ημ βοάθζζια ημο ιαηζμφ ιμο/ έπεζ ημθθήζεζ ημ ίπκμξ ζμο/ ηζ‟ αξ ιδ εέθς κα ηναηχ ηδκ εζηυκα 

ζμο,/ πζμ ηονακκζηή ηζ‟ απ‟ ηδ δζηή ζμο απμοζία./ ακ η‟ ακεπαίζεδηα, ηνίπζκα πυδζα/ ηδξ 

ηυηηζκδξ, θανιαηενήξ ανάπκδξ,/ ηα δάπηοθά ζμο, θακηαζηζηά, ιμο πενπαημφκ/ ζηδκ ροπή, πζμ 

οθζηή απ‟ ημ ημνιί ιμο. (υ.π., 105) [...] / Mέζ‟ ζημ ηεθάθζ/ έπς έκα πμηάιζ πμο αμοίγεζ,/ ια 

πμοεεκά δεκ ιε παίνκεζ ιαηνοά/ απυ ζέκα.// H θςκή ζμο ααεεζά ιε πθδβχκεζ./ Γίκεηαζ ιέζα ιμο 

δζηή ιμο θςκή/ ηζ είκαζ ζακ κα ιε ζημηχκεζ (υ.π., 106) 

 

«Tα λέκα»
361

 

Γφνκα, ηαθέ ιμο, ηζ άθδζε ηδξ λεκδηεζάξ ηζξ πίηνεξ 

 

«O θφπκμξ ημο Φθάημο»
362

 

Φθάηηε. ε δένκεζ άβνοπκμ ηαζ ζε ηαηυ ιεβάθμ./ Kζ μζ δομ ηαζμφιαζηε ιαηνζά μ έκαξ απ‟ ημκ 

άθθμ. 

 

«Aπμπαζνεηζζιυξ» (Γ. Ρίηζμξ, ηυι. Γ‟, 253- 272) 

Οζ άθθμζ ηέζζενζξ έθοβακ. ημ ηαθυ. Σζ δζοπία- (υ.π., 253) / Eζείξ πδβαίκεηε. (Φφβακε). Αε ζαξ 

ηναηχ. (Φφβακε ηζυθαξ.) ημ ηαθυ./ Δ θςηζά πθδζζάγεζ. οβπςνάηε ιε, θίθμζ, [...] (υ.π., 255)/ ε 

πμζμκ κα ιζθήζς ηαζ βζαηί; Aκ είπακ ημοθάπζζημκ ιείκεζ- (υ.π., 256)/ Αεκ πνέπεζ κα αμοθζάλς ιέζα 

ιμο. Aξ ηναηδεχ έζης απ‟ ηδ θςκή ιμο, [...] (υ.π., 257)/ Λέηε κάκαζ πζμ θανδεζά δ πφθδ ημο 

εακάημο; (υ.π., 261)/ θμ ζαξ απμπαζνεηχ ηζ αηυια ιέκς. [...] (υ.π., 265)/ Kαζ ιυθζξ ηχνα ημ 

ζηέθηδηα, πςξ ηάπαηεξ δ γςή/ δεκ πάεζ ιπνμζηά ιε ζημηεζκέξ ελμιμθυβδζεξ ηαζ ιζηνέξ 

εζθζηνίκεζεξ/ (ε εμνκνιφγεζε- ηφρσ αθνπζηά, θαη ηψξα ην ζπκήζεθα-/ ζψδεη, ιέεη, εθείλνλ πνπ 

μνκνινγηέηαη. Μα ηνλ άιινλ; / Kη ν άιινο ηη ζνπ ρξσζηάεη λα ζεθψλεη ζηε ξάρε ηνπ ζαλ ηζνπβάιηα 

άρξεζηεο πέηξεο ηα ιφγηα ζνπ [...] / Άκηε, βνζά ιάκα, ιδκ ανπίζεζξ ηχνα ηζξ ηθάρεξ. - πζ;-/ Έηζζ ζε 

εέθς. Ρςιζά. μο παίνκς, θεξ, ηδ γςή ζμο; μο αθήκς ηδκ πενθάκεζα ζμο. / Αε εα ζεσδεί μ επηνυξ 

ηαιπμονζαζιέκδ. Σμ λένς. Θα πεζξ: (υ.π., 268) 

 

«Nευθοημξ μ έβηθεζζημξ ιζθά-» (Γ. εθένδ, Hκεξνιφγην Kαηαζηξψκαηνο Γ‟, 1955, 259- 260) 

                                                 
361

. π. Παζαβζάκκδξ, Άπαληα. Πνηήκαηα- Πεδνγξαθήκαηα- Mεηαθξάζκαηα- Γξάκκαηα, ακαζη. Γ. Bαθέηαξ, 

Aεήκα, Πδβή, 1965, 117. 
362

. I. Γνοπάνδξ, Άπαληα..., υ.π., 133. 
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Ώζ‟ ημοξ κα ηνχβμοκηαζ ηαζ κ‟ ακειμδένκμοκηαζ ςζάκ ημ ηάηενβμ πμο δέκεζ ιμφδεξ·/ Kαθχξ ιαξ 

ήνεαηε ζηδκ Kφπνμ, ανπυκημζ. Tνάβμζ ηαζ ιασιμφδεξ! (υ.π., 260) 

 

5) O ιμκμθμβζζηήξ, ηαεχξ ακαζοκηάζζεζ ιζα ζδιακηζηή ειπεζνία ή μθυηθδνδ ηδ γςή ημο 

ζηα ηνίζζιά ηδξ ζδιεία, επζδζχηεζ κα επζηφπεζ ηδ ζοκαίκεζδ ημο απμδέηηδ εηθζπανυκηαξ 

βζα αοηή, ελαβμνάγμκηάξ ηδκ, ημκίγμκηαξ ιε έιθαζδ υηζ θέεζ ηδκ αθήεεζα η.θ.π. 

 

«O Kνδηζηυξ»
363

 

Πηζηέςεηε π‟ υ,ηζ εα πς είκ‟ αηνζαή αθήεεζα,/ ια ηεξ πμθθέξ θααςιαηζέξ πμο ιυθαβακ ηα ζηήεζα,/ 

ια ημοξ ζοκηνυθμοξ πυπεζακ ζηδκ Kνήηδ πμθειχκηαξ,/ ια ηδκ ροπή πμο ι‟ έηαρε ημκ ηυζιμ 

απαναηχκηαξ. 

 

«Oζ εδζαονμί η‟ Aθήπαζα»
364

 

Eίκ‟ άβνζα κφπηα! ηάθημκηαξ εδχ ζημκ ένιμ ηυπμ,/ ημο ηάημο αθίκεηε, παζδζά, ημκ φπκμ βζα ημκ 

ηυπμ./ Πηζηέςεηέ κνπ· αημφζεηε ημ βένμ πμο ζαξ ηνέκεζ·/ μζ εδζαονμί η‟ Aθήπαζα δεκ είκ‟ εδχ 

εαιιέκμζ./ αξ θές ιεβάθμ ιοζηζηυ· ιμο ηυπε ιίακ διένα/ έκαξ θηςπυξ ηαθυβενμξ πμο 

ηαημζημφζε πένα· 

 

«Eλμιμθυβδζζξ αιανηςθμφ»
365

 

Yπήνλα επζζηάηδξ πμηέ εζξ ιέβα ηηήια... / Tαπέςξ πθδκ εηείεεκ ι‟ απέααθθμκ... Tζ ηνίια!/ Αζυηζ 

ημθθδιέκμκ ‟ξ ηαξ πείναξ ιμο, εκ εένμξ,/ εκυιζζμκ υη‟ είδμκ ηςκ πνμσυκηςκ ιένμξ./ Aθθά... 

πηζηεχζαηέ κε... ι‟ δδίηδζεκ δ ηφπδ./ Έπεζηα, ηζξ ημ ιέθζ ηναηεί ηαζ δεκ ημ θείπεζ;... 

 

«Tμ ηναβμφδζ ημο ηνεθθμφ» (K. Παθαιά, ηυι. 17, Δεηινί θαη ζθιεξνί ζηίρνη, 1928, 152- 154) 

Kαθμί ιμο άκενςπμζ, αθνχζηε κε, ηαηυξ δεκ είιαζ, εθάηε,/ ζζβά, κα ζαξ ηα πς./ Mζα ιμίνα ιε 

ηαηάηνελε· ιδ ιε πεηνμαμθάηε·/ δεκ έθηαζλα, πμκχ. (υ.π., 152) 

 

«Λαίδδ Γηυκηζαα» (Zςή Kανέθθδ, A‟, Tεο κνλαμηάο θαη ηεο έπαξζεο, 1951, 202- 206) 

Tζ έπς κα θμνεεχ θοθαπηυ,/ ηαθή παναιάκα, πμζακ αβκυηδηα,/ ηχνα πμο εα δμηζιαζηχ;/ Πεξ ιμο 

εζφ, πμο ιε εοιάζαζ ζημοξ ηαζνμφξ υθμοξ/ ηδξ μθζβυθμβδξ γςήξ ιμο,/ πεξ ιμο, πχξ ιε εοιάζαζ 

παζδί ιζηνυ; [αημθμοεμφκ μζ ακαικήζεζξ ηδξ παζδζηήξ ηδξ δθζηίαξ]/ Tη πξέπεη λα θάλσ, πεο κνπ,/ 

πψο πξέπεη λα ζηαζψ;/ [...] Λμβάνζαζε, ηαθή βοκαίηα εζφ, (υ.π., 202)/ [...] Δε θαίλεηαη, 

ηοναιάκκα,/ δ αθθαβιέκδ ιμνθή ιμο; (υ.π., 203) 

 

                                                 
363

. Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. A‟, υ.π., 197- 206· ημ πανάεεια: 197. 
364

. Γ. Mανημνάξ, Πνηήκαηα..., υ.π., 126.  
365

. Π. Πακάξ, Έξγα Aξγίαο..., υ.π., 66- 67· ημ πανάεεια: 66.  
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«ηδκ λεκδηζά»
366

 

Ένιδ ηζζββάκα ηνζβονκχ ζηα πέναηα ημο ηυζιμο,/ δίπςξ παηνίδα ηαζ δζημφξ ηαζ δίπςξ ζοκηνμθζά./ 

Λππήζνπ κε ηδ δφζηοπδ, δζααάηδ ιμο, ηαζ δχζ‟ ιμο/ θίβδ πανδβμνζά.// Πμφε‟ ένπμιαζ; ηαθά ηαθά 

δεκ λένς, ια εοιμφιαζ 

 

«Αδιυζζμξ ηήπμξ» (Γ. Ρίηζμξ, ηυι. Γ‟, 111- 118) 

 ( [...] Τπμδφεηαζ ημκ θθφανμ. Κζ αθήεεζα ιζθάεζ πμθφ- ιυκμ αοηυξ. Aβυναζε ημοθμφνζα απ‟ ημκ πθακυδζμ 

ημοθμονηγή ηαζ πξφζθεξε ζε φινπο, ζα λα ηνπο πιήξσλε ηα εηζηηήξηα ελφο θηελνχ ζεάηξνπ ή ζα λα εμαγφξαδε 

ιίγε ζπκπάζεηα [...]) 

Eίκαζ υιμνθα εδχ πένα- ηαθυξ μ αέναξ, αδζάθμνμξ / ζα κα ιδ βκςνίγεζ ηακέκακ ιαξ, ζα κα ιδκ 

ημκ βκςνίγμοιε· / ιπμνεί κ‟ αθήζμοιε ακμζπηά ηα δάπηοθά ιαξ κα πενκμδζαααίκεζ ακάιεζα [...]/ 

ηαζ δεκ είκαζ ηαπείκςζδ ηαιζά βζα ηακέκακ, ιζα ηαζ ηακείξ δε αθέπεζ (υ.π., 111) [...]/ Mδ ηζ υθμζ 

ιαξ αιήζεηα δεκ ηνοαυιαζηε έηζζ; (υ.π., 112) 

 

«O ηεθεοηαίμξ παναεενζζηήξ» (Γ. Ρίηζμξ, ηυι. Γ‟, 119- 124) 

Tψξα [...] κπνξψ λα ζπκεζψ (υ.π., 120)[...]/ Γζαηί υ,ηζ ιέκεζ πίζς ιαξ- αοηυ πμο αθήκμοιε ηαζ ιαξ 

αθήκεζ,/ ημ κζχεμοιε βζα θίβμ κα πνμπςνεί ιμκάπμ ημο πίζς απ‟ ηδ νάπδ ιαξ ζ‟ ακηίεεηδ 

ηαηεφεοκζδ/ ηαζ κζχεμοιε κα πνμπςνμφιε ιυκμζ ιαξ ακηίεεηα απ‟ αοηυ πμο είηακ δζηυ ιαξ/ 

χζπμο ημ αημφιε ηάπμηε ηαζ πάθζ ζε ιζα πηήζδ ζζςπδθή/ κα βνάθεζ ιζακ εοβεκζηή ηαιπφθδ πάκς 

ιαξ,/ κα επζζηνέθεζ- πάκημηε απυ ρδθά- κα πνμπςνεί ζημ αάεμξ ιπνμζηά ιαξ/ ηαζ ηεζ κα ιέκεζ, 

αηυιδ αυνζζημ, ι‟ έκα βθοηυ παιυβεθμ ααεεζάξ ηαηακυδζδξ. Tμ αθέπμοιε/ κα πενζιέκεζ εηεί ιε ημ 

παιυβεθυ ημο,/ βζα κα βίκεζ μθυηθδνμ δζηυ ιαξ. (υ.π., 121) [...]/ Aιήζεηα, υθα πανυκηα:/ δ ακαπκμή 

ηδξ εάθαζζαξ επάκς ζηα ζεκηυκζα αοημφ ημο πακδμπείμο,/ ιεξ ζηα παπμφηζζα πμο εβηαηέθεζρακ μζ 

παναεενζζηέξ ζημ δζάδνμιμ,/ ιέζα ζηα αθδνδιέκα θυβζα πμο εζπχεδηακ ζηδκ ηφπδ. Ναη, πανυκηα 

(υ.π., 122). 

 

«O θανμθφθαηαξ» (Γ. Ρίηζμξ, ηυι. Α‟, 265- 280) 

([...] O θανμθφθαηαξ είκαζ [...] ηάπςξ αδέλζμξ ηζ απμνδιέκμξ, εαννείξ απ‟ ηδκ ίδζα ημο ηδ δφκαιδ πμο γδηάεζ 

κα ηδκ ηνφρεζ ζε ιζα πεζεανπδιέκδ ζζςπή ηζ άθθμηε ζε ιζακ ελμιμθμβδηζηυηδηα- υπζ ηαζ ηυζμ πεηοπδιέκδ- 

πμφκαζ βκχνζζια ηςκ ακήιπμνςκ, δδθαδή ηςκ αζζεδιαηζηχκ [...] Mζθάεζ πμθφ. α κάπεζ ηνμιάλεζ απ‟ ημ 

νήβια ηδξ ιμκαλζάξ ημο ηαζ ηαοηυπνμκα ζα κα παζθίδεη λα πείζεη ηνλ άιινλ λα κείλεη καδί ηνπ. Ίζςξ βζαηί 

θμαάηαζ ιζακ ανκδηζηή απάκηδζδ, δεκ αθήκεζ ζημκ επζζηέπηδ ημο πενζεχνζμ κα ζηεθηεί ηαζ κα ιζθήζεζ. 

Πανάθθδθα, θμαάηαζ ημκ εαοηυ βζα ιζα πνάλδ απάηδξ ηαζ πνμζπαεεί κα βίκεζ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ 

ακηζηεζιεκζηυξ [...]) 

Να κείλεηο. Νζ κείλεηο εδψ. Mζα δζοπία, ιζα ααεεζά δζοπία· (υ.π., 267)/ ε θίβμ εα δζαηνίκεζξ ηάης 

απ‟ ημ ηειάπζζια ηςκ ήπςκ/ ηδκ ηαπεζκυθνμκδ, αδζαίνεηδ ζζςπή. [...]/ ζα κα ανίζηεζαζ ιέζα ζε 

ιζα άκεηδ, ζηένεδ ημζθυηδηα/ ζηαιιέκδ ζθαζνζηά ιέζα ζημ ιάηαζμ ευνοαμ, [...] / Nαη, λα κείλεηο. 

                                                 
366

. Mονηζχηζζζα, Άπαληα, πνμθ. T. Aεακαζζάδδξ, εζζ. Aκην. Kανακηχκδξ, Aεήκα, Alvin Redman Hellas, 

1965, 80- 81· ημ πανάεεια: 80.  
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(υ.π., 268)/ Eδχ εα ηνχιε. [...] / η‟ οπμπνεχκεζαζ κα δεζξ ηαζ κα ζςπάζεζξ· ια δ ζζςπή ζμο/ είκαζ 

ηζυθαξ ιζα μιμθμβία πςξ είδεξ, ιζα ιανηονία/ πςξ ηναηάξ ηάπμζμ ιοζηζηυ ή πςξ ηάηζ δεκ λένεζξ,/ 

ιζα ηαηακυδζδ ακεπάνηεζαξ πμο πέθηεζ ι‟ έκακ ημφθζμ ευνοαμ/ ζημ ααζζηυ ηεκυ (υ.π., 269). 

 

6) ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, μ ιμκμθμβζζηήξ πνμθαααίκεζ ημ θυβμ ημο απμδέηηδ, 

ζζπονζγυιεκμξ έιιεζα ή άιεζα υηζ λένεζ ηζ εέθεζ κα πεζ μ απμδέηηδξ ή ημο επζαάθθεζ ηζ 

πνέπεζ κα πεζ:  

 

«Έθθδκ ζηναηζχηδξ»
367

 

 Eίιαζ ζηναηζχηδξ, υθμξ ‟βεζά ηαζ κδάηα!/ ηζ υηακ, ιε ημ ζάηημ, πενπαηχ ζημκ χιμ,/ ζέισ λα ην 

ιέε θ’ ε γαιαλνκάηα,/ πμο ζοπκά ηδ αθέπς ζημ βμνβυ ιμο δνυιμ!... / K‟ δ βθοηεζά ιμο ιάκα, βζα 

ημ ιμζπμβοζυ ηδξ,/ ηακ ηδξ παηνίδμξ δ θςκή ιε ηνάγδ,/ η‟ δ βθοηεζά ιμο ιάκα, βζα ημ ιμζπμβοζυ 

ηδξ,/ υηακ ηδξ παηνίδμξ δ θςκή ιε ηνάγδ,/ θ’ ε γιπθεηά κνπ κάλα ζέισ λα θσλάδε:/ «Eίκαζ 

ζηναηζχηδξ, Έθθδκ ζηναηζχηδξ»!... 

 

[άηζηθμ]
368

 

Ξέξσ ηη ζέιεηο, Αέζπμηα. ζιυκεζ/ Tμ ηέθμξ, η‟ αβνμζηχ. [...] / Λεο πνχλαη πάνδ ημο 

Πακημδοκάιμο,/ βζα κα λεπθφκς πνζκ ηάεε ιμο ηνίια;/ Kαζ δε θηάκμοκ ηα ιφνζα αάζακά ιμο,/ πμο 

γςκηακή ι‟ εηάρακ ςξ ημ ικήια;/ [...] Λεο πνχλαη ηζ άθθδ ηυθαζδ, ιεο πνχλαη/ ηζ‟ άθθδ γςή, ηζ‟ 

άθθα ιανηφνζα αηυια, 

 

«Eπάκμδμξ απυ ηδκ Eθθάδα» (K.Π. Kααάθδξ, Kξπκκέλα πνηήκαηα, 1914, 96- 97) 

 Γζαηί έηζζ ζζςπδθυξ; Pψηεζε ηελ θαξδηά ζνπ,/ υζμ πμο απ‟ ηδκ Eθθάδα ιαηνοκυιεεακ/ δελ 

ραίξνζνπλ θαη ζπ; Aλίγεζ κα βεθζμφιαζηε;-/ αοηυ δεκ εα‟ ηακ αέααζα εθθδκμπνεπέξ./ Aο ηελ 

παξαδερηνχκε ηελ αιήζεηα πηα·/ είιεεα Έθθδκεξ η‟ ειείξ- ηζ άθθμ είιεεα;-/ αθθά ιε αβάπεξ ηαζ ιε 

ζοβηζκήζεζξ ηδξ Aζίαξ,/ αθθά ιε αβάπεξ ηαζ ιε ζοβηζκήζεζξ/ πμο ηάπμηε λεκίγμοκ ημκ Eθθδκζζιυ./ 

Δελ καο ηαηξηάδεη, Έξκηππε, ειάξ ημοξ θζθμζυθμοξ/ κα ιμζάγμοιε ζακ ηάηζ ιζηνμααζζθείξ ιαξ [...] 

(υ.π., 96)/ A φρη δελ ηαηξηάδνπλε ζ’ εκάο απηά./ ‟ Έθθδκαξ ζακ η‟ ειάξ δεκ ηάκμοκ ηέημζεξ 

ιζηνμπνέπεζεξ. (υ.π., 97) 

 

«O βενμ- πανάλεκμξ»
369

 

 Nεζμξ, ζμο θέεζ, ιςν‟ είζαζ αθάηαξ! κα ηδ... θάβς ηέημζα κεζυηδ [...]/ νζε ιμφιζαζξ, ηζ‟ ακ ημοξ 

δχηδξ ‟ζακ παηέναξ ιζακ μνιήκζα,/ ζ’ απνπαίξλνπλ, «είζαη βιάθαο, ζηξίγθινο, ’πηζηνδξνκηθφο!»/ 

Eίδα κεζμφξ ιε λέκα ιμφηνα ηζ‟ άθθμοξ ιε βηθαζέ ζηανπίκζα/ ηαζ ι‟ αθέθεζεξ ηαζ αναπζυθζα, ηαζ 

                                                 
367

. Α. Kυηημξ, Πνηήζεηο- Έξγα, Aεήκα, Eηαζνεία Eθθδκζηχκ Eηδυζεςκ, [π.π], 139- 141· ημ πανάεεια: 141. 
368

. Λ. Mααίθδξ, Tα πνηήκαηα, θζθ. επζι. Γ. I. Aθζζακδνάημξ, Aεήκα, Nεμεθθδκζηή Bζαθζμεήηδ- Ίδνοια 

Kχζηα ηαζ Eθέκδξ Oονάκδ, 1990, 158- 159· ημ πανάεεια: 158, 159.  
369

. Γ. Tζαηαζζάκμξ, Άπαληα, υ.π., 137- 139· ημ πανάεεια: 138. 
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πςξ ηχπα είιαζ ηαηυξ./ Eίκαη, ιέεη, ’δνραδηαζκέλνο! νζε απυηνζζζ ιε βκχζζ.../ Nα ηε!... κα ηζ 

ειείξ ηζ‟ δ πχνα ‟πμο απυ ζαξ εα ιεβαθχζδ [...]/ Nα ηζ εβχ... βζα ανεξ ιμο ηυζμ; ράλ‟ εδχ ‟ξ ημ 

ημφηεθυ ιμο,/ λαη, κα δε ’ξσηάο; ιε λένεζ ηζ‟ άθθδ απυ ηδ μοζακκζχ ιμο; 

 

«Bάθε κα πζς»
370

 

Eδχ ανμιζά ηαζ ιμφπθα... Θα κνπ πεηο:/ «Πψο βξίζθεζαη δσ κέζα;» Tζ ζε κμζάγεζ;/ ηαεέκαξ ηα δζηά 

ημο κα ημζηάγεζ! 

 

«Γνάιια απυ ημ ιέηςπμ»
371

 

«μο βνάθς· ηζ υιςξ ηυζδ είκ‟ δ ζζβή πμο ιε ηοηθχκεζ,/ πμο, θές, ακ άκμζβα ηα πείθδ ε‟ άημοεξ 

ηδ θςκή ιμο...[...]/ »Kζ αοηυ‟καζ πμο ιε ηάκεζ/ ηδκ χνα ημφηδ κα μο βνάρς, θίθε,/ κα ε 

νςηήζς: “Eίζη‟ έημζιμζ ή δεκ είζηε/ κα ηδ δεπηείηε ηέημζακ άκμζλδ;”/ »Ίζσο,/ λα πεηο κπνξεί, ηδκ 

πενζιέκμοκ ηάπμζμζ/ ηέημζα πμο θές, αβαθιέκδ απ‟ ημ ηαιίκζ/ ηδξ ιάπδξ [...]/ Έηζ’ ίζσο,/ κ’ 

απνθξηζείο, ηδκ πενζιέκμοκ ηάπμζμζ [...]/ Πεξ ιμο, θίθε.../ »Aιι’ φρη... άιι’ φρη... Tη ζα πεηο, ην 

μέξσ!/ » Πκέια βοικυ! 

 

«Tμ πχια ηάης απ‟ ηδ ανμπή» (Γ. Ρίηζμξ, ηυι. Γ‟, 191- 201) 

Tχνα πμο ζαήζηδηε πίζς απ‟ ημοξ χιμοξ ημο πεζιχκα ημ πνμηθδηζηυ εηείκμ θςξ [...] / ιπμνχ κα 

ζμο ιζθήζς. Αμηζιάγς. Βίκαζ δφζημθα, αέααζα, ηα θυβζα/ φζηεν‟ απ‟ ηδ ιαηνζά ζζςπή- κπνξείο λα 

πεηο θαη πεξηηηά. Αμηζιάγς (υ.π., 191) [...]/ Άημο, δ ανμπή ιζθάεζ ηα θυβζα ηδξ, ζαήκεζ ημοξ άθθμοξ 

ήπμοξ. [...] / η‟ δ ζζςπή ηάεεηαζ ζηδ βςκζά ζοιθζθζςηζηή [...] (υ.π., 197)/ Nα, πμο ιπμνμφιε ηζυθαξ 

κα ιζθάιε,/ ζφιθςκα θυβζα ιε ηα θυβζα ηδξ ανμπήξ. H ηοδςκζά [...] έπεζ [...] ζπεδυκ ιζα 

ηνοθενυηδηα,/ κηα ηξπθεξφηεηα γηα καο ηνπο κφλνπο, θαη κπνξνχκε/ λα ηε δερηνχκε. Nαη; Πξνρηέο 

(πξηλ πφζνπο κήλεο;)/ δελ είηαλ έηζη (ζπκάζαη;) (υ.π., 199). 

 

9) O ιμκμθμβζζηήξ απμδίδεζ ζημκ απμδέηηδ ακζηακυηδηα κα απμηνζεεί, είηε βζαηί αβκμεί ημ 

εέια είηε επεζδή δεκ δζαεέηεζ ηζξ δοκάιεζξ κα ημ ακηζιεηςπίζεζ: 

 

«H γςή»
372

 

Καεείξ ιε ζηέρζιμ ααεφ/ κα ηαηαθάαδ πνμζπαεεί/ πμζμξ ήκςζε ι‟ εκ κεφια/ ηδκ φθδ ηαζ ημ 

πκεφια.// Εγψ, παζδάηζ πανςπυ, / εγψ, κ’ αθνχεηο; ζα ζην πσ/ ηαζ πμζμξ ηαζ πχξ ημ ηάκεζ/ αοηυ πμο 

ζε θακεάκεζ. 

 

«Λάκδ ηάθμξ» (K.Π. Kααάθδξ, Tα πνηήκαηα A’, 1918, 78) 

                                                 
370

. Mονηζχηζζζα, Άπαληα..., υ.π., 90- 91· ημ πανάεεια: 91. 
371

. Άββ. ζηεθζακυξ, Λπξηθφο βίνο, ηυι. E‟, υ.π., 137- 140· ημ πανάεεια: 137, 139, 140. 
372

. Γ. Bζγοδκυξ, Άπαληα πνηήκαηα, Aεήκα, Πάπονμξ Πνεξξ, [π.π], 16- 17· ημ πανάεεια: 16. 
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O Λάκδξ πμο αβάπδζεξ εδχ δεκ είκαζ, Mάνηε,/ ζημκ ηάθμ πμο ένπεζαζ ηαζ ηθαζξ, ηαζ ιέκεζξ χνεξ 

ηζ χνεξ./ Tνλ Λάλε πνπ αγάπεζεο ηνλ έρεηο πην θνληά ζνπ/ ζην ζπίηη ζνπ υηακ ηθείεζαζ ηαζ αθέπεζξ 

ηδκ εζηυκα,/ πμο αοηή ηάπςξ δζαηήνδζεκ υ,η‟ είπε πμο κ‟ αλίγεζ, 

 

«Πεζζζεάκαημο ζπμκδή»
373

 

Δεηινί πμο ηδξ απάνζζηδξ γςήξ/ αβυββοζηα ζδηχκεηε ημ αάνμξ· 

 

8) O ιμκμθμβζζηήξ βίκεηαζ επζεεηζηυξ, εκίμηε ηαζ απεζθδηζηυξ, ή ιε “πανααμθζηυ” ηνυπμ 

αθήκεζ κα εκκμδεεί πχξ ακηζιεηςπίγεζ αοημφξ πμο επζπεζνμφκ κα βίκμοκ ζοκμιζθδηέξ: 

 

«O Αδιήηνζμξ Xνδζηίδδξ»
374

 

Χξ πνςεοπμονβυξ, Mζαμφθδ, πέκηε πνυκζα‟ξ ηδκ ανάδα/ ηάεεζαζ ηαζ εα αμοθζάλδξ επί ηέθμοξ ηδκ 

Eθθάδα!/ Kαζ ιαγή ηδξ ηαζ ιαγή ζμο εεκά αοεζζεχιεκ ηυηε/ ηαζ διείξ μζ παηνζχηαζ!/ Eβαξέζελ λα 

ζε βιέπσ ηφζα ρξφληα Yπνπξγφ!/ Σήθσ ζπ, λα θάηζσ ’γσ. 

 

«Eζξ οπμονβυξ ηδξ Eθθάδμξ»
375

 

Xεεξ εαάδζγμκ δνέια εζξ ηαξ ζηήθαξ,- αίθκδξ είδνλ/ λα κε πιεζηάζεη λέα, εο εθιφγηδε ην βιέκκα,.../ 

θαη κνη ιέγεη: - «O παηήν ιμο, υζηζξ έποζε ημ αίια/ εζξ Aνάπμαακ, Bαθηέηγζ, Αμθζακά ηαζ 

Kεναηζίκζ,/ εκήζηεζ κοκ επί ηδξ ράεδξ ηαζ πμθήκ ηαζ υλμξ πίκεζ,/ εκχ πίθζμζ ηδθήκεξ ηνέθμκηαζ εη 

ημο ηαιείμο,/ ζπαηαθχκηαξ ημοξ ζδνχηαξ ημο ενβάημο ημο αεθίμο-»/ ηαζ ηα υιιαηά ηδξ ήημ 

άθεμκμξ πδβή δαηνφςκ.-/ «Θάνζεζ, ηυνδ ιμο, ηδ είπμκ. Aφνζμκ‟ ξ ημ οπμονβείμκ,/ ή ηαθθίηενμκ ‟ξ 

ημκ μίημκ ιε εονίζηεζξ ηδκ δεηάηδκ...»/ Kαη... εζψπεπζα εδέσο ηελ αθξφιεπθφλ ηεο πιάηελ./ 

Άλζξσπνο θαη εγψ είκαη, άλζξσπνο θαη ζπγθηλνχκαη,/ θαη ησλ αδειθψλ κνπ βιέπσλ ηα παζήκαηα 

ιππνχκαη. [...] ήιενμκ πνςί ηδκ ηθίκδκ έηζ δεκ είπμκ αθήζεζ,/ η‟ εζξ λειςναιέκμξ βένςκ ένπεηαζ 

κα ιε γαθίζδ,/ θέβςκ ιμζ υηζ ημ έεκμξ εζξ ημκ υθεενμκ ημο ααίκεζ:/ υη‟ δ ιαφνδ θζθανπία ημ 

ζπανάζζεζ, ημ ιαναίκεζ:/ υηζ ιάηδκ αηεκίγμοκ πνμξ διάξ μζ αδεθθμί ιαξ:/ υηζ είκαζ δζ‟ αβπυκδκ 

πάκηεξ μζ πμθζηζημί ιαξ·/ υηζ ηαηά δοζηοπίακ ένιαζμκ ηςκ θαγανυκςκ/ έβεζκε ηςκ Θναζοαμφθςκ δ 

παηνίξ ηαζ ηςκ Kζιχκςκ·/ υηζ... Πιελ λ’ απνζξελήζε ηεο παηξίδνο καο ηε κνίξαλ/ δελ ηνλ άθεζα, 

ηνπ νίθνπ δείμαο εηο απηφλ ηελ ζχξαλ.../ Tζ!;... ηα πνάβιαηα ημο έεκμοξ δεκ ααδίγμοζζκ αζζίςξ/ 

θαίκεηαζ ηςκ εκακηίςκ ήημ θίθμξ ηαζ μζηείμξ,/ η‟ ήθεε κα ιε ζηακδαθίζεζ ηδκ παηνίδακ ηάπα 

ηθαίςκ.../ Παθαζυκ παζπκίδζ ημφημ, πέναζζ δεκ έπεζ πθέμκ. 

 

«O Αζμβέκδξ»
376

 

                                                 
373

. I. Γνοπάνδξ, Άπαληα..., υ.π., 240- 241· ημ πανάεεια: 240. 
374

. . K. Kανφδδξ, Σαηπξηθά πνηήκαηα. Xαξαθηήξεο, Aεήκα, 1876, 4-5· ημ πανάεεια: 4. 
375

. Π. Πακάξ, Έξγα Aξγίαο..., υ.π., 26- 28· ημ πανάεεια: 26, 27- 28. 
376

. Π. Πακάξ, Έξγα..., υ.π., 39- 40· ημ πανάεεια: 39. 
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Aπυ ημο ιαφνμο Tάνηανμο ηεξ γμθενέξ πεδζάδεξ/ ήνεα‟ ξ ηδ βδ δζα κα πανχ ηάκεζα, ηεξ 

πναζζκάδεξ,/ ημ θςξ ηαζ ηα κενά./ Kοηηάηε ιε· ημ θφπκμ ιμο ααζηαίκς βειζζιέκμκ/ ηζίηα, ιε θάδζ 

άιμονβμ, ηαθά λεθηοθζζιέκμκ,/ μπμφκαζ ιζα πανά./ Φέξηε θνληά ηα κνχηξα ζαο, αλ δελ είλαη 

ρξηζκέλα.../ Ξαιιεψο καθξπά, πνιχ καθξπά λα θεχγεη’ απφ κέλα,/ αλ δελ ήζζε θνπηνί. 

 

«O εείμξ θυβμξ» (K. Bάνκαθδ, Πνηεηηθά, 146- 147) 

Δε ζαο πξνζκέλεη εζάο θσηηά ηεο Γέελαο, κάβξνη ακαξησινί,/ θαη δηθηνζχλε εζάο, πζηνή ηςκ 

πμκειέκςκε θοθή./ ζ‟ είζαζηε πάκς ζηδ Γδξ ζηθάαμζ ηοθθμί ηαζ εφιαηα/ η‟ εδχ εεκά ζηε 

εφιαηα ηαζ ζηθάαμζ, ςξ άθθμηε, ηοθθμί (υ.π., 146) [...]/ Kζ υηακ ζε ηάπμζα χνα ηαθή ζαξ έζηεζθα 

ημ πθάπκμ ιμο,/ κα δμηζιάζς εέθδζα, ζε πμζα εα θηάκαηε δδμκή,/ ζε πμζα ζηθδνάδαξ ημνοθή, -

πανά δζηή ιμο αθανβζκή. (υ.π., 147) 

 

«H Aθνμδίηδ ζημκ Ποβιαθίςκα» (K. Παθαιά, ηυι.10, H πνιηηεία θαη ε κνλαμηά, 1912, 409- 414) 

Aζηφραζηε, ηζ ηθαζξ; ζμο δυεδ δ πάνδ (υ.π., 409)[...] / Kαζ θαπηανάξ ηαζ βένκεζξ βζα κ‟ αδνάλδξ/ ημ 

βθοπηζηυ ζημ πένζ ζμο ζιζθάνζ,/ ια δε ζ‟ αημφεζ ηζ αοηυ ηαζ δε ζε λένεζ,/ η‟ δ ζηενκή ζε πηοπάεζ 

πηοπζά δ ιεβάθδ.../ Αεκ είζαζ πθάζηδξ! (υ.π., 414) 

 

«Don Juan au pays de l‟ amour»
377

 

Θα ζε εγθαηαιείςσ βζα κα δμηζιάζς ηάηζ άθθμ, ηδ γςή ιμο πςνίξ εζέκα, ηζξ διένεξ ιμο υηακ εα/ 

ιμζάγμοκ ιε ηζξ διένεξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ, εεςνδηζηά βζα κα ζδχ ηδκ φπανλή ιμο ηάης απυ ημ 

ιυκαδζηυ άθθμ δζάθμνμ πνίζια, ημ ιδ ενςηζηυ 

 

9) O ιμκμθμβζζηήξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ιδ δζαηυπηεηαζ ηαευθμο μ θυβμξ ημο, ηαεχξ μ 

απμδέηηδξ είκαζ ημζκςκζηά ή ιε άθθμ ηνυπμ ηαηχηενυξ ημο. 

 

Φανιαηεφηνζαζ 

Θεζηοθί, ημφημοξ ημοξ ποιμφξ πάνε ιμο ζο ηαζ πνίζε/ υζμ ημ ιάβεια ηναηεί, ηδξ εφναξ ημο η‟ 

ακχθθζ,/ [...] ηαζ θηζχκηαξ πεξ· «ηα ηυηηαθα ημο Αέθθζ πενζπνίγς»
378

. 

 

«Oιδνζηυξ φικμξ. A‟ H Αήιδηνα» (K. Παθαιά, ηυι. 21, Πξφζσπα θαη κνλφινγνη, 115- 117) 

 K‟ έηζζ, Mεηάκεζνα, ιάκκα θζθυζημνβδ, ηδξ Eθεοζίκαξ/ άκαζζα, δυλα ηαζ ηαφπδι‟, αθυβζζηδ 

πάκηα βοκαίηα,/ ήνεεξ, ιζακ χνα ηδξ ιμίναξ ηαηή ηαζ παθάζηνα, ηαζ λάθκμο, (υ.π., 116) 

 

«Έιπμνμξ Aθελακδνεφξ» (K.Π. Kααάθδξ, Kξπκκέλα πνηήκαηα, [1893], 39) 

                                                 
377

. Γ. ανακηάνδξ, Πνηήκαηα (Eιιεληθή πεξίνδνο 1931- 40), ηυι. Γ‟: 1933- 35, παν.- εζζ.- επζι.- ζπυθ.- ζδι. 

Γ. Γ. Mανζκάηδξ, Aεήκα, Gutenberg, 1987, 108. 
378

. «Θεμηνίημο Eζδφθθζα. Eζδφθθζμκ B‟. Φανιαηεφηνζαζ», ιεη. Γ. Kαθμζβμφνμξ, Παξλαζζφο IΑ‟ (1891), 

424- 429. ημ ελήξ μζ παναπμιπέξ ζηδ ιεηάθναζδ ημο πμζήιαημξ εα εκζςιαηχκμκηαζ ζημ ηονίςξ ηείιεκμ. 
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Eπχθδζ‟ αηνζαά ηνζεάνζμκ ζαπνυκ [...]/ ζχμκ εα ιε δεπεή... Aζ, θίθμζ, πνμζμπή!/ Mαηνάκ ημο 

πίεμο! Tζξ αοεάδδξ εοςπεί!/ Mεηά ημκ πθμοκ δζρά άιζμκ δ ροπή. 

 

«Oζ Kαηαθάκμζ»
379

 

Tα πνάηα ιάζε, ροπμβζέ, ηαζ πνυβηα ηα ημο ρήθμο! 

 

10) O ιμκμθμβζζηήξ είκαζ δοκαηυκ κα πανμοζζάγεζ αοημκυδηδ ηδ ζοκαίκεζδ ημο απμδέηηδ, 

ζημ ααειυ πμο μ απμδέηηδξ δζαεέηεζ βκχζδ ή ζςζηή ηνίζδ, εηαζάγμκηαξ δδθαδή ηδ 

ζοκαίκεζή ημο: 

 

«Iαζή ηάθμξ» (K.Π. Kααάθδξ, Tα πνηήκαηα A’, 1917, 79) 

δ ηαηαπνήζεζξ ι‟ έθεεζνακ, ι‟ εζηυηςζακ. Αζααάηδ,/ αλ είζαη Aιεμαλδξεχο, δελ ζα επηθξίλεηο. 

Ξέξεηο ηδκ μνιή/ ημο αίμο ιαξ· ηζ εένιδ έπεζ· ηζ δδμκή οπενηάηδ.
380

 

 

«Bογακηζκυξ άνπςκ, ελυνζζημξ, ζηζπμονβχκ» (K. Π. Kααάθδξ, Tα πνηήκαηα B’, 1921, 27) 

Oζ εθαθνμί αξ ιε θέβμοκ εθαθνυκ./ ηα ζμαανά πνάβιαηα ήιμοκ πάκημηε/ επζιεθέζηαημξ. Kαζ εα 

επζιείκς,/ υηζ ηακείξ ηαθθίηενά ιμο δεκ βκςνίγεζ [...] / ηαζ κα ζοκεέης ζάιαμοξ μνεμηάημοξ,/ 

υπςξ- εα ι‟ επζηνέρεηε κα πς- μζ θυβζμζ/ ηδξ Kςκζηακηζκμοπυθεςξ δεκ λένμοκ κα ζοκεέζμοκ./ 

Aοηή δ μνευηδξ, πζεακυκ, είκ‟ δ αζηία ηδξ ιμιθήξ
381

. 

 

11) Άθθμηε μ ιμκμθμβζζηήξ θένεηαζ κα πνδζζιμπμζεί έκα είδμξ θυβμο πμο εη ζοιαάζεςξ 

δεκ ιπμνεί κα δζαημπεί απυ ημκ απμδέηηδ ημο· αθ. π.π.: «H ιοζηζηή εγθχθιηνο ημο I. 

Καπμδίζηνζα» ημο Aθ. μφηζμο
382

, «Aπνινγία ημο ζενέηδ»
383

 ημο Aκδν. Λαζηανάημο, 

«Eπηζηνιή ακηεναζημφ πνμξ ακηεναζηή»
384

 ημο Hθ. Σακηαθίδδ, «Tα ζνλέηα ημο Zθςε» ημο 

I. Γνοπάνδ
385

, «Όξθνο ηςκ ημζκμηήηςκ ζηδ ιάκα Eθθάδα» ημο Aββ. ζηεθζακμφ
386

 η.θ.π. 

 

                                                 
379

. Π. Bθαζηυξ, H Aξγψ..., υ.π., 42. 
380

. Eδχ μ ιμκμθμβζζηήξ δζαθέβεζ κα απεοεοκεεί ζε ιενίδα ηςκ δζαααηχκ- ζε αοημφξ πμο είκαζ 

Aθελακδνζκμί- ηαζ πανάθθδθα πανμοζζάγεζ ςξ δεδμιέκδ ηδ ζοκαίκεζή ημοξ ςξ απμηέθεζια βκχζδξ, ηάηζ 

πμο ηαηαδζηάγεζ ηδκ εκδεπυιεκδ ιδ- ζοκαίκεζδ ζημ ηαεεζηχξ ηδξ άβκμζαξ. 
381

. Aκηίζημζπα ηζ εδχ εκδεπυιεκεξ ακηζννήζεζξ απυ ημοξ απμδέηηεξ πανμοζζάγμκηαζ ςξ ζφιπηςια 

εθαθνυηδηαξ. 
382

. Aθ. μφηζμξ, Παλφξακα ηεο Eιιάδνο..., υ.π., 35- 38. 
383

. Aκδν. Λαζηανάημξ, Πνηήκαηα, υ.π., 421- 423. 
384

. H. Tακηαθίδδξ, Πνηήκαηα..., υ.π., 35- 36 
385

. I. Γνοπάνδξ, Άπαληα..., υ.π., 286- 288.  
386

. Άββ. ζηεθζακυξ, Άπαληα. Λπξηθφο βίνο, ηυι. B‟, θζθ. επζι. Γ. Π. αααίδδξ, Aεήκα, Ίηανμξ, 1981 (α‟ έηδ. 

1966), 56- 57. 
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12) O ιμκμθμβζζηήξ είκαζ δοκαηυκ κα πνδζζιμπμζεί ηδκ πνμζηαηηζηή (ζδζαίηενα ηδκ 

ανκδηζηή, ζηδκ ανπή ημο ιμκμθυβμο), πεζναβςβχκηαξ ημκ απμδέηηδ ηαζ μδδβχκηαξ ημκ 

ζηδ ζζςπή, είηε ιε δζαηνζηζηυ είηε ιε επζεεηζηυ ηνυπμ: 

 

«O ηαθμβζάκκμξ»
387

 

Mδ ιε νςηάξ πμφε‟ ένπμιαζ, ιδ ιε νςηάξ πμφ ηνέπς· 

 

«O ηοαενκήηδξ απυ ημ ικήια ημο»
388

 

Tη θιαηο; - Δε ζέιεη δάηνοα ημο ηάθμο ημφημο μ θίεμξ/ βζα ηδ ζηθδνυηαηδ πθδβή πμο ι‟ άκμζλε ημ 

ζηήεμξ·/ ανφζδ ηα ιάηζα ζμο αξ βεκμφκ, πμκεηζηέ δζααάηδ,/ κα ηθάρδξ ηδκ Eθθάδα ιμο, πμφκαζ 

πθδβαίξ βζμιάηδ. 

 

«Aζηναίμξ» (K. Παθαιά, ηυι.5, H Aζάιεπηε δσή, 1904, 203-222) 

Kαζ κε κνπ πεο «έθα ημκηά» ηαζ ιδ ιμο ηνάλδξ «θεφβα»,/ ς λέκε, πμο ζ‟ αβκάκηερα ηαζ βκχνζζα 

πμζμξ εάζαζ! [...] / «Θάια είκ‟ μ θυβμξ ζμο!» εα πδξ· ια ζχπα, ζηάζμο ηζ άημο! (υ.π., 203) [...]/ Kζ 

ήνεα ζ‟ εζέκα αηάθεζημξ, ηαζ ηδ αανζά ηδ Λφνα/ ζ‟ εζέ ηδκ ειπζζηεφμιαζ, ηςκ υθςκ εδζαονυ, 

(υ.π., 221- 222) 

 

«H ηνζζεφβεκδ» (K. Παθαιά, ηυι. 5, H Aζάιεπηε δσή, 1904, 244- 245) 

Mεβάθδ, καζ! ια κελ μερλάο· δεκ είι‟ εβχ ιεβάθδ/ απυ ηδ βκχιδ ημο ζμθμφ ηζ απ‟ ημο ήνςα η‟ 

αηζάθζ,/ ηζ απ‟ ημο πνμθήηδ ηδ θςκή, πμο ακμίβεζ ηα ικδιμφνζα, (υ.π., 245) 

 

«O βηνειζζηήξ» (K. Παθαιά, ηυι.17, Δεηινί θαη ζθιεξνί ζηίρνη, 1928, 168- 169) 

Αθνχζηε. Eβχ είιαζ μ βηνειζζηήξ, βζαη‟ είι‟ εβχ ηζ μ πηίζηδξ, (υ.π., 168) 

 

«H δομ βαθακαίξ. Tναβμφδζ εεεθμκημφ»
389

 

Ώηνζαή αβάπδ ιμο, θεφβς. Mε δειεχεο! / Kάπμζα άθθδ έιμνθδ κ‟ αβαπχ ανπίγς, [...] / ιςξ ακ 

γδθεφεζεε, α! ζαξ λεπςνίγς· 

 

«Tμ ηνίια»
390

 

Άημο, παπά, ημ ηνίια ιμο... Αεκ είκ‟ αοηυ ιμκάπμ [...] / Mε κνπ ηξαβάο ημ πένζ ζμο απ‟ ημ δζηυ 

ιμο πένζ!/ πζ, παπά, δεκ έηθερα, δε ιάηςζα ιαπαίνζ.../ Άημο, παπά, ημ ηνίια ιμο: 

 

                                                 
387

. Aν. Bαθαςνίηδξ, B’ Πνηήκαηα θαη πεδά, υ.π., 214- 216· ημ πανάεεια: 214. 
388

. Γ. Mανημνάξ, Πνηήκαηα..., υ.π., 182. 
389

. Γ. Ανμζίκδξ, Άπαληα, A‟..., υ.π., 110. 
390

. Γ. Ανμζίκδξ, Άπαληα, ηυι. A‟: Πνίεζε (1888[1880]- 1902), θζθ. επζι. Γ. Παπαηχζηαξ, Aεήκα, φθθμβμξ 

Πνμξ Αζάδμζζκ Χθεθίιςκ Bζαθίςκ, 1995, 453- 458· ημ πανάεεια: 453. 
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«Tμ ηνεθθυ»
391

 

Eιπνυξ ηα υνβακα! εα ηναβμοδήζς·/ θάιζαζξ, ανοηυθαηεξ ζηαεήηε ‟πίζς./ ... εζξ κε καθξχλεζζε, 

βζα ιε ‟ιζθχ.../ Γεθάηε, πα- πα- πα!...- Eίιαζ ηνεθθυ!// Χ, ιδ! ημ βέθμζμ ζαξ είκ‟ άβνζμ, θεάκεζ·/ 

βεθάηε ιέζα ζαξ, ημ ίδζμ ηάκεζ 

 

«Tδξ ζεζνήκαξ ημ ηναβμφδζ»
392

 

 Λμζηνυιε, κάθηεξ, ηαπεηάκζε,/ ηζιυκζ αθίζηε ηαζ ζημζκζά! [...] / Aκενχπμο πνυζςπμ ηζ ακενχπμο/ 

ιζθζά λακά ιμο κα πανχ!/ ζιχζηε, αημφζηε! Mζα ζπθαπκζά!/ Kμκηά ιμο εθάζηε! [...] // Ξέκμζ, 

υθμζ λέκμζ! Χξ ηζ αθημί αηυια/ ζηα λάνηζα ηαζ ηζξ ζηαανςζζέξ!/ Γζαηί είζηε ζεζξ; Αεκ είκ‟ βζα ζαξ/ 

πςξ γείηε ιίζμξ; [...] // Πχξ μ ηαθυξ ιμο ηυζμ ανβεί [...] // Mε κνπ ην πεηο- ζηδκ αβηαθζά/ παζδί ημο 

παίγεζ ηαζ βεθμφκ!/ Φέια, είπεξ ρέια!/ Αέηα μνβζέξ ηάης! 

 

«O ηνάηδξ Θαθαζζζκυξ ζηδ Nεηνή Θάθαζζα» (Γ. εθένδ, Hκεξνιφγην Kαηαζηξψκαηνο B‟, 1940, 

203- 206) 

Έια ιαγί ιμο κα ζμο δείλς ημ ημπίμ: [...] (υ.π., 205)/ Gentlemen,/ ζοκεπίγμοιε ηδκ πενζμδεία ιαξ/ 

πμθθέξ μνβζέξ ηάης απ‟ ηδκ επζθάκεζα ημο Aζβαίμο. (υ.π., 206) 

 

«Tδξ Aκηζβυκδξ πνμξ ηδκ Iζιήκδ» (Zςή Kανέθθδ, B‟, Kαζζάλδξα θαη άιια πνηήκαηα, 1955, 34- 

35) 

Mε ζαξξείο αδενθή,/ πςξ δε ιε πημεί θυαμξ άζημνβμξ/ ιε παζδεφεζ [...] / Mα δεκ ιπμνχ αθθζχξ 

αδενθή ιμο,/ κα έπς ηδ γςή ιμο, (υ.π., 34) 

 

«Kμζιςιέκδ»
393

 

, κε κνπ ηνλ ηαξάδεηε ημκ φπκμ ιμο, δς πένα 

 

«Pμδίθδ»
394

 

Pμδίθδ, αβάπδ ιμο Pμδίθδ,/ άημοζε πμο ζ‟ ημ θές! [...] / ζηδ πχνα. Nα κελ παο! Θα ζε πνμζιέκς 

 

«O πμνυξ ηςκ ίζηζςκ»
395

 

Mελ αθνχο απάκς/ ηδκ αζηνμθεββζά,/ ιδκ αημφξ ηζ κεφεζ· [...] / Mδκ αημφξ ηνζβφνς,/ δ θεοηή 

κοπηζά/ ιδ ζε λεπθακεφδ· [...] / Mδκ ακαηνζπζάγδξ!/ έθα δς ιε ιαξ, 

 

                                                 
391

. Γ. Tζαηαζζάκμξ, Άπαληα, υ.π., 82- 83· ημ πανάεεια: 82. 
392

. Π. Bθαζηυξ, H Aξγψ..., υ.π., 225- 238· ημ πανάεεια: 225, 226, 228. 
393

. Mονηζχηζζζα, Άπαληα..., υ.π., 184.  
394

. Mονηζχηζζζα, Άπαληα..., υ.π., 88- 89: ημ πανάεεια 88. 
395

. K. Xαηγυπμοθμξ, Tα πνηήκαηα, θζθ. επζι. Γ. Bεθμοδήξ, Aεήκα, Nεμεθθδκζηή Bζαθζμεήηδ- Ίδνοια Kχζηα 

ηαζ Eθέκδξ Oονάκδ, 1992, 272- 273· ημ πανάεεια: 272, 273. 
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14) O ιμκμθμβζζηήξ δζαθέβεζ κα ιζθήζεζ ή πανμοζζάγεηαζ κα ακαβηάγεηαζ κα ιζθήζεζ ζε 

απμδέηηεξ πμο ημζιμφκηαζ: 

 

«H Eθθδκίδα ιδηένα»
396

 

Κνέιεηαζ ημκηά ζηδκ ημφκζα ημ ζπαεί, ιςνυ ιμο πμο ημζιάζαζ, υιςξ ημ πένζ πμο ημ έζθζλε βζα ηδ 

κίηδ δεκ είκαζ πζα ιαγί ιαξ. 

 

«O ηοθθυξ Xμνιμαίηδξ»
397

 

Βπαίηδξ μ ηοθθυξ πανίζηαηαζ ηαεήιεκμξ επί ηςκ ααειίδςκ ηδξ εηηθδζίαξ ηαζ παναπμκμφιεκμξ, εκχ ημ ηέηκμκ αοημφ 

ημζιάηαζ ημκ αιένζικμκ φπκμκ ηδξ αεςυηδημξ. 

Kζ απυρε πάθε κδζηζηυξ! ... ηζ απυρε πςνίξ δείπκμ,/ Αδιήηνδ ιμο, ζημκ φπκμ!.../ Άθθα ημζιχκηαζ 

ζ‟ αβηαθζέξ, ζε δνμζενά ζηνςζίδζα, 

 

«Έκα ζηοθί ιέζα ζηδ κφπηα» (Γ. Pίηζμο, Πνηήκαηα, Γ‟, 94- 102) 

 (Mζα βοκαίηα βοική ζημ ηνεαάηζ [...] Ίζςξ ημζιάηαζ [...] ζμ ιζθάεζ μ άκηναξ, εηείκδ ιέκεζ ιε ηθεζζηά ιάηζα, πςνίξ ηδκ 

παναιζηνυηενδ θνζηίαζδ ζημ πνυζςπυ ηδξ. Ώκαθθμίςηδ. Μήπςξ δεκ αημφεζ; Eηείκμξ ζπεδυκ ημ εφπεηαζ. Χζηυζμ 

επζιέκεζ κα ιζθήζεζ ζα κα ιζθάεζ ζημκ εαοηυ ημο): 

Αεκ ημ ζοκάκηδζεξ θμζπυκ, εηείκμ ημ ζηοθί; Eοηοπζζιέκμ, ζμο θές,/ ιε ιζα ζζςπδθή πενδθάκεζα 

ηαζ ζεικυηδηα,/ ιμκαπζηυ ηαζ πθδνςιέκμ [...]/ Kμζιήεδηεξ; (υ.π., 102). 

 

«Jenny» (D. G. Rossetti)
398

 

«Lazy laughing languid Jenny, / fond of a kiss and fond of a guinea,/ whose head upon my knee to-

night [...] But while my thought runs on like this». 

 

B8- δ. H επηινγή ηεο ζηωπήο: «Andrea del Sarto (Called “The Faultless Painter”)» 

(R. Browning)- «Kάηω απ’ ηνλ ίζθην ηνπ βνπλνύ»: Tέταρτη διάσταση (Γ. Pίηζνο). 

                                                 
396

. Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. B‟: Παξάξηεκα, υ.π., 111- 112· ημ πανάεεια: 111. 
397

. Aν. Bαθαςνίηδξ, B’ Πνηήκαηα θαη πεδά, υ.π., 172- 173· ημ πανάεεια: 172. 
398

. «Γεθαζηή, κςενή, ημοναζιέκδ Jenny, πμο ζμο ανέζεζ έκα θζθί, πμο ζμο ανέζεζ ιία βηζκέα, ιε ημ ηεθάθζ 

ζμο ζηα βυκαηυ ιμο απυρε [...] Mα εκχ μζ ζηέρεζξ ιμο έηζζ ηνέπμοκ» (αθ.: The Victorians. An Anthology of 

Poetry and Poetics, έηδ. V. Cunningham, Oλθυνδδ, Blackwell Publishers, 2000, 621- 624). Γζα ημ 

ζοβηεηνζιέκμ πμίδια αλίγεζ κα ζδιεζςεεί δ ελήξ παναηήνδζδ ημο D. A Harris («D. G. Rossetti‟s “Jenny”: 

Sex, Money, and the Interior Monologue», Victorian Poetry  22 (1984), 197- 215): «H Jenny ημζιάηαζ ηαε‟ 

υθδ ηδ δζάνηεζα ημο θυβμο ημο πνςηαβςκζζηή, αθήκμκηάξ ημκ ζε έκα ηεκυ πςνίξ ήπμ [...]. O ιμκμθμβζζηήξ 

ακηζιεηςπίγεζ ιζα πενίζηαζδ θυβμο πμο ημκ απμηθείεζ απυ ηδκ επζημζκςκία: μ “αηνμαηήξ” δεκ έπεζ ηζξ 

αζζεήζεζξ ημο ζε εβνήβμνζδ. Aπεοθεοεενχκεηαζ έηζζ χζηε κα δδιζμονβήζεζ ημκ ηυζιμ ημο, ηαζ πναβιαηζηά 

ημκ ίδζμ ημκ αηνμαηή ημο, ηαηά αμφθδζδ (υ.π., 199) [...]. H πμθζηζηή ζάηζνά ημο, απμηθείμκηαξ ηδ Jenny απυ 

ηδκ ελςηενζηή ακαπανάζηαζδ πμο επζηνέπεηαζ ζε ηοπζημφξ αηνμαηέξ [...], ημο δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ακαπηφλεζ ιζα μθμηθδνςηζηή ζδζςηζηυηδηα ιέζα ζηδκ μπμία ιπμνεί λεηοθίλεζ πθήνςξ ημ κμο ημο (υ.π., 200) 

[...]. H έθθεζρδ ζοκείδδζδξ ηδξ Jenny εββοάηαζ ζημκ πνςηαβςκζζηή ηδκ εθεοεενία κα βειίζεζ ημ ιοαθυ ηδξ 

ιε δζηέξ ημο ακηζθήρεζξ (υ.π., 205)». Χζηυζμ, ημ γήηδια πμο ηίεεηαζ είκαζ εάκ πνάβιαηζ μ ιμκμθμβζζηήξ 

απνθιείεηαη απυ ηδκ επζημζκςκία ιε ηδκ απμδέηηνζα, ηδ ζοκμιζθία ιε αοηή, θυβς ημο φπκμο ηδξ, ή εάκ αοηυξ 

μ απμηθεζζιυξ είκαζ μοζζαζηζηά δζηή ημο επζθμβή. 
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 ε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ
399

, μ εββεβναιιέκμξ ηεζιεκζηά απμδέηηδξ δεκ θεζημονβεί 

ςξ ζοκμιζθδηήξ ηαζ δεκ θεζημονβεί ιε αοηυ ημκ ηνυπμ, υπζ ιυκμκ επεζδή μ ιμκμθμβζζηήξ 

επζπεζνεί κα ημκ  απμζζχπδζεζ, αθθά ηαζ επεζδή μ ίδζμξ μ απμδέηηδξ επζθέβεζ κα είκαζ 

ζζςπδθυξ. ηδ ζοκέπεζα ζπμθζάγμκηαζ δφμ ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα,  ημ «Kάης απ‟ ημκ 

ίζηζμ ημο αμοκμφ» ημο Pίηζμο (TΔ, 137- 157), ηαζ ημ «Andrea del Sarto (Called “The 

Faultless Painter”)» ημο Browning (The Poems, ηυι. Ώ, υ.π., 643- 650). ε αοηά αθεκυξ μ 

απμδέηηδξ επζθέβεζ κα ιδκ είκαζ ζοκμιζθδηήξ, θεάκμκηαξ ζημ ζδιείμ κα ανκδεεί ηαζ ηδκ 

πανμοζία ημο ςξ απμδέηηδ (θεφβμκηαξ, δδθαδή, απυ ηδ ζηδκή ημο ιμκμθυβμο), αθεηένμο 

μζ ιμκμθμβζζηέξ επζπεζνμφκ κα πεζναβςβήζμοκ “εεηζηά” ημοξ απμδέηηεξ ιε ηνυπμ χζηε κα 

ζοκεπίζμοκ κα είκαζ απμδέηηεξ. 

 Να ζδιεζςεεί ελανπήξ υηζ ζημ ιμκμδναιαηζηυ πμίδια ημο Pίηζμο δεκ έπμοκ 

εκδζαθένμκ ιυκμκ μζ ηνυπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ εηδδθχκεηαζ δ επζθμβή ηδξ απμδέηηνζαξ κα 

ιδ ιζθήζεζ. Βκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ ζζςπή έπεζ αοημακαθμνζηή 

αανφηδηα. Με άθθα θυβζα, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ εηδδθχκεηαζ δ ζζςπή ζπμθζάγεζ ηδκ ίδζα 

ηδ θεζημονβία ηδξ ζζςπήξ
400

 (ηάηζ πμο ζζπφεζ βζα πμθθά- ακ υπζ βζα ηα πενζζζυηενα- 

ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηά ημο Pίηζμο). πςξ επίζδξ ζοιααίκεζ ζηα πενζζζυηενα 

ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα ημο Pίηζμο, μ ιμκυθμβμξ πθαζζζχκεηαζ απυ πνμθμβζηυ ηαζ 

επζθμβζηυ ζδιείςια. ημ πνμθμβζηυ ζδιείςια πνμζδζμνίγεηαζ δ μιζθήηνζα, ημ εκένβδια 

ηαζ δ απμδέηηνζα ημο θυβμο: «ημοξ πνυπμδεξ εκυξ ρδθμφ αμοκμφ, έκα παθζυ 

ιζζμενεζπςιέκμ ανπμκηζηυ. Φεζκμπςνζάηζημ ανάδζ. ‟ έκα οπκμδςιάηζμ ημο ζπζηζμφ, δ 

ιεβάθδ ακφπακηνδ ηυνδ, ηάπμο 70 πνμκχ, ιζθάεζ ζηδκ παθζά ηνμθυ ηδξ. Δ Tνμθυξ εάκαζ 

πενζζζυηενμ απυ 100 πνμκχ, ίζςξ ηαζ 200. Μμζάγεζ ιε ιζα ηανζπεοιέκδ αζςκζυηδηα, 

απυθοηα ζζςπδθή, οπμιμκεηζηή, αζκζβιαηζηή, ζακ γοιςιέκδ ιε πχια πμο, απ‟ ημκ πμθφ 

ηαζνυ, έπεζ ζηάζεζ μ πδθυξ ηυπμοξ- ηυπμοξ. Αεκ ιπμνείξ κα ηαηαθάαεζξ ακ δ ζζςπή ηδξ 

είκαζ ημφναζδ, ζμθία, άβκμζα, ακμπή, ηαηακυδζδ, βεκζηή ηαηαδίηδ, βεκζηή παναδμπή, 

ζημνβή, ηαηάθαζδ, άνκδζδ, επενυηδηα, δθζεζυηδηα ή έκα δζηυ ηδξ λεπςνζζηυ υκεζνμ. Σμ 

οπυθμζπμ ζπίηζ θαίκεηαζ αηαημίηδημ·» (υ.π., 137). 

 Σμ πνμθμβζηυ ζδιείςια πνμζδζμνίγεζ ιζακ απμδέηηνζα πμο δεκ ιέκεζ απθχξ 

ζζςπδθή, αθθά πανμοζζάγεζ ακαθμβίεξ, «ιμζάγεζ», ιε ιζα «ηανζπεοιέκδ αζςκζυηδηα, 

απυθοηα ζζςπδθή»· πνυηεζηαζ βζα ιζα ζζςπή, πμο έπεζ βίκεζ ζχια, πςνίξ κα είκαζ αηνζαχξ 

                                                 
399

. Bθ. π.π. ηα ελήξ: «Φμζκζηζά» ημο K. Παθαιά (ηυι. 5, H Aζάιεπηε δσή, 1904, 129- 139), «Oζ αζπιάθςημζ» 

ηδξ Kανέθθδ (B‟, Kαζζάλδξα θαη άιια πνηήκαηα, 1955, 29- 30), «H βέθονα (ιζα απμθμβία πμο δε 

γδηήεδηε)» ημο Γ. Pίηζμο (ηυι. Γ‟, 297- 309), «H χνα ηςκ πμζιέκςκ» ημο Γ. Pίηζμο (ηυι. Α‟, 283- 296), 

«Φαίδνα» ημο Γ. Pίηζμο (TΔ, 295- 315). 
400

. H θέλδ ιε ηδ ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ζηα πμζδηζηά παναεέιαηα ίζςξ είκαζ δ θέλδ ζζςπή. Aκ 

ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ επζηοβπάκεηαζ δ ζζςπή ηςκ απμδεηηχκ ηαζ πανάθθδθα εειαημπμζείηαζ δ ζζςπή ςξ 

υνμξ ημο ιμκμδναιαηζημφ ιμκηέθμο επζημζκςκίαξ ζημοξ ίδζμοξ ημοξ ιμκμθυβμοξ είκαζ εέια πμο πανμοζζάγεζ 

ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα επζιείκμοιε ζε αοηυ. 
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παναηηήναξ μφηε υιςξ ηαζ αθθδβμνία (ηαζ άνα απμηάθορδ ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ ζζςπήξ ηαζ 

ηδξ πνμέθεοζήξ ηδξ). Δ αζκζβιαηζηή ηνμθυξ, πμο ιμζάγεζ ιε ηδ ζζςπή, δεκ 

απμηνοπημβναθείηαζ ζημ πνμθμβζηυ ζδιείςια, χζηε κα ιπμνέζμοιε κα ηδ εεςνήζμοιε 

έκα ζηαεενυ δεδμιέκμ. Δ μιζθήηνζα, ςζηυζμ, επζδζχηεζ κα δχζεζ ηδκ ενιδκεία πμο δ ίδζα 

εέθεζ ζηδ ζζςπή ηδξ απμδέηηνζαξ· εέθεζ κα αηζκδημπμζήζεζ ενιδκεοηζηά ηδ ζζςπή ηδξ 

ηνμθμφ ιε ημκ ηνυπμ πμο ηδκ δζεοημθφκεζ. Οζ νςβιέξ ηδξ ηνμθμφ- ζζςπήξ («ζακ 

γοιςιέκδ ιε πχια πμο, απ‟ ημκ πμθφ ηαζνυ, έρεη ζθάζεη ν πειφο ηυπμοξ- ηυπμοξ», υ.π., 

135) δεκ απμηαθφπημοκ ηδ ζδιαζία ηδξ, αθθά πμζηίθεξ πζεακέξ ζδιαζίεξ. Πνυηεζηαζ βζα 

έκα θάζια ενιδκεζχκ ηδξ ζζςπήξ, ημ μπμίμ ζζπφεζ βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ απμδέηηεξ πμο 

επζθέβμοκ κα ιδκ είκαζ ζοκμιζθδηέξ: απυ «ημφναζδ, ζμθία, άβκμζα, ακμπή, ηαηακυδζδ, 

βεκζηή ηαηαδίηδ, βεκζηή παναδμπή, ζημνβή, ηαηάθαζδ, άνκδζδ, επενυηδηα, δθζεζυηδηα ή 

έκα δζηυ ηδξ λεπςνζζηυ υκεζνμ» (υ.π., 137). 

 H ιμκμθμβίζηνζα οπμδδθχκεζ ημκ ζδακζηυ ηδξ ηνυπμ φπανλδξ ηαεχξ ηαζ υ,ηζ ημκ 

απεζθεί, πενζβνάθμκηαξ ηαζ αλζμθμβχκηαξ ημκ πχνμ ηαζ ηα πνάβιαηα. Bνίζηεζ απεζθδηζηυ 

ημ ζημηάδζ, βζαηί ζημ πθαίζζυ ημο δ εέζδ ηδξ βίκεηαζ αυνζζηδ (: δεκ μνίγεηαζ απυ ηδκ 

εοηνζκή εέζδ ηςκ πναβιάηςκ). ε αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ αζζεάκεηαζ έκημκα κα 

εηενμπνμζδζμνίγεηαζ ηαζ κα πάκεζ ηδκ ακελανηδζία ηδξ θςκήξ ηδξ: «ακ ζαήκεζ ημ θςξ, 

δεκ έπς πζα πμφ κα ιείκς,/ ράλσ ηνλ νξηζκέλν ρψξν, ημκ ζπεδυκ δζηυ ιμο. Nζχες ηυηε/ 

ηδκ ηονζανπία ημο πεθχνζμο αμοκμφ πάκς ζηδ ιμίνα ιαξ·- αοηυ ημ αμοκυ [...]/ δεκ αθήκεζ 

ημ ζπίηζ κ‟ ακαζάκεζ,/ ζδίςξ απ‟ ημ ιένμξ ημο βοκαζηςκίηδ [...]/ ιυκμ ημ οδναβςβείμ, 

ζηαιιέκμ ιέζα ζημ αμοκυ,/ είπε ιζα ηάπμζακ ακελανηδζία, ιζα θςκή δζηή ημο,» (υ.π., 

137). Σμκ δζηυ ηδξ «μνζζιέκμ πχνμ» δεκ απεζθεί ιυκμκ δ αμνζζηία ηαζ μ 

εηενμπνμζδζμνζζιυξ, ιε ηδ ιμνθή εκυξ δεδμιέκμο Άθθμο («ημο πεθχνζμο αμοκμφ»). 

Aπεζθδηζηυηενδ ειθακίγεηαζ δ εκδεπυιεκδ απεζθή, πμο πνμένπεηαζ απυ ημκ «ιέβα ακμζπηυ 

ηάιπμ»: «Aπ‟ ηδκ άθθδ ιενζά ημο ζπζηζμφ/ είηακ μ ιέβαξ ηάιπμξ ακμζπηυξ [...]/ υιςξ η‟ 

εηεί ζημηείκζαγε ιειζάξ ιέζα ζημ δείθζ/ η‟ είηακ αυνζζηδ δ έηηαζδ, επίαμοθδ δ εέα, [...]/ 

Mε ηνυιαγε ηζ αοηυ, ίζςξ πζυηενμ/ ηζ απ‟ ημ αμοκυ, ζα λάηαλ θάηη λα καο πάξνπλ/ ή θάηη 

λα θέξνπλ θ’ είκαζηε απξνεηνίκαζηνη-» (υ.π., 138). Σμ ηαηανπάξ εεηζηυ παναηηδνζζηζηυ 

ημο «αλνηρηνχ ηάιπμο» ιεηαημκίγεηαζ ανκδηζηά απυ ηδ ζημπζά ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ ηαζ 

πανμοζζάγεηαζ ζζμδφκαιμ ιε ηδκ αμνζζηία ηαζ ημ εκδεπυιεκμ ημο εηενμπνμζδζμνζζιμφ 

(υπςξ ζζπφεζ, δδθαδή, ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο «πεθχνζμο αμοκμφ»). Tμ ζδεχδεξ ηδξ 

ιμκμθμβίζηνζαξ είκαζ μζ ζαθχξ μνζζιέκεξ ηαζ παβζςιέκεξ ζοκεήηεξ: «Aκ έιεκα ηάπμζεξ 

θμνέξ ςξ ανβά ζημ πνμαφθζμ, [...]/ είηακ κα δς ηζξ ηεθεοηαίεξ ακηαφβεζεξ ημο δθζμβένιαημξ 

[...] (υ.π., 138)/ χζπμο κ‟ ακάρμοκ η‟ άζηνα ηαζ ηα θχηα/ πίζς απ‟ ηα πανάεονα, ηζ φιε ε 

ξεπζηφηεηα ημο απυαναδμο/ λα γίλεη έκα ιπνάηζμ νξηζκέλν» (υ.π., 139). Σέημζεξ ζοκεήηεξ, 
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ηαηά ηδ ιμκμθμβίζηνζα, πενζμνίγμοκ ηδκ πζεακυηδηα ηδξ πανειαμθήξ ηςκ Άθθςκ ζημκ 

ηυζιμ ηδξ. Σμ οπμηείιεκμ αζζεάκεηαζ κα απεζθείηαζ απυ ημ δμφκαζ- θααείκ ιζαξ 

επζημζκςκίαξ πμο αημθμοεεί ημ ιμκηέθμ ημο δζαθυβμο. Δ δζαθμβζηή ζοκάκηδζδ δεκ βίκεηαζ 

ακηζθδπηή ςξ ιία εκενβδηζηή δζαδζηαζία, αθθά ιζα παεδηζηή ηαηάζηαζδ (δεκ είκαζ 

“δίκμοιε- θένκμοκ”, αθθά “παίνκμοκ- θένκμοκ”). 

 Καζ μ ζδεχδδξ πχνμξ ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ είκαζ ηθεζζηυξ ηαζ θςηζζιέκμξ. Έηζζ 

πνμζηαηεφεηαζ απυ ημκ δεζπμηζηυ ήζηζμ ημο αμοκμφ, αθθά ηαζ απυ ηδκ απακή νεοζηυηδηα 

ηδξ ακμζπηήξ έηηαζδξ ημο ηάιπμο. ημοξ πνμδβμφιεκμοξ ζηίπμοξ (ιε ηδκ ακαθμνά ζημκ 

βοκαζηςκίηδ) ειθακίγμκηαζ επζπθέμκ ηα πνχηα ζδιάδζα, πμο οπμδδθχκμοκ υηζ δ 

ιμκμθμβίζηνζα επζπεζνεί κα πεζναβςβήζεζ ηδκ απμδέηηνζά ηδξ, πανμοζζάγμκηαξ ηδκ 

πνμζςπζηή ειπεζνία ηδξ ςξ γπλαηθεία ειπεζνία. Ώκάβμκηαξ ηδκ πνμζςπζηή ηδξ ειπεζνία ζε 

βοκαζηεία, ανπίγεζ κα ζημζπεζμεεηεί έκα πεδίμ ημζκυ (ζημ μπμίμ επακένπεηαζ) ηαζ βζα ηζξ 

δφμ, χζηε κα επζηφπεζ ηδ ζοκαίκεζδ, ηδκ απμδμπή ηαζ ηδ ζζςπή ηδξ ηνμθμφ. 

 Δ ιμκμθμβίζηνζα απεοεφκεηαζ ζηδκ ηνμθυ ιέζς ηςκ ηοπζηχκ ζπδιάηςκ πμο 

απμαθέπμοκ ζηδκ απμζζχπδζδ ημο απμδέηηδ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B8-β). 

Ονζζιέκα απυ αοηά, αιζβχξ, δζεηδζημφκ “επζεεηζηά” ηδ ζζςπή ηδξ ηνμθμφ. Έηζζ, 

πνδζζιμπμζεί πνμζηαηηζηέξ: «Nέκα, ιδ ζαήζεζξ αηυιδ ημ θςξ. Κάζεζε θίβμ ιαγί ιμο» 

(υ.π., 137). Iζπονίγεηαζ υηζ δ απμδέηηνζα αβκμεί ή αδοκαηεί κα ηαηακμήζεζ ημ εέια βζα ημ 

μπμίμ ιζθά δ ίδζα: «Aιήζεηα, λέλα, δεκ ηζμφγακ ηα ιάηζα ζμο απ‟ ημκ ήθζμ; Tη αγλάληεπεο 

πένα; / ημκ ηάιπμ ή ημ δζάζηδια; ηδ γςή ή ηδκ ακάικδζδ; / ή ηα πάκηα ιαγί; Tυζμ 

αθδιέκδ ηαζ δμζιέκδ. Πμφ κα λένεζξ.» (υ.π., 143). Eπζπεζνεί κα ακαδείλεζ ηδ ζζςπή ςξ 

αλία, (ηδκ μπμία, ςξ αλία, εα πνέπεζ κα οζμεεηήζεζ δ απμδέηηνζα): «ηζ υηακ κοζηάγμοκ μζ 

άκενςπμζ είκαζ ηυζμ ηαθμί ηζ αλζαβάπδημζ-/ έηζζ δεκ είκαζ, κέκα; Tμοξ κεηνμφξ ηαζ ημοξ 

ημζιζζιέκμοξ/ ιπμνμφιε κα ημοξ αβαπμφιε εθεφεενα- δεκ είκαζ ακηίπαθμζ πζα,/ είκαζ απ‟ 

ηα πνζκ παναδμιέκμζ. Έηζζ η‟ ειείξ ιπμνμφιε/ πςνίξ ηαπείκςζδ κα ημοξ παναδμεμφιε. 

Nφζηαλεξ, κέκα.» (υ.π., 147). «Mζα θμνά ανήηα έκα θηενυ απ‟ ημ λεζημκζζηήνζ ζμο/ ιέζα 

ζ‟ έκα αζαθίμ ιμο, ηαζ ιζα ζηζβιή θακηάζηδηα/ πςξ είηακ απυ ηάπμζμ ιοζηδνζαηυ πμοθί 

[...]/ υιςξ ζε θίβμ ηαηάθααα/ πςξ είηακ απ‟ ημ λεζημκζζηήνζ ζμο [...]/ Mήπςξ ηζ αοηυ δεκ 

είκαζ έκα ηαθυ, ζπζηίζζμ πμοθί, / πζζηυ ζηα πένζα ζμο;- ηίπμηα δε γδηάεζ, δεκ ηεθαδδάεζ/ (δ 

ζζςπή είκαζ πάκημηε πζμ εηθναζηζηή)» (υ.π., 154-155). 

 Oνζζιέκμζ άθθμζ ηνυπμζ απεφεοκζδξ πμο απμαθέπμοκ ζηδκ απμζζχπδζδ ηδξ 

ηνμθμφ ζοκδοάγμοκ ημ ζημζπείμ ηδξ “επζεεηζηήξ” δζεηδίηδζδξ ηδξ ζζςπήξ ηδξ ηνμθμφ ιε 

ηδκ πνμζπάεεζα ελεοιεκζζιμφ ηδξ: ιε ημ ζπήια ηδξ οπμηζεέιεκδξ αιμζααίαξ ηαηακυδζδξ 

ηςκ “βοκαζηείςκ” ειπεζνζχκ, ιε νδημνζηέξ ενςηήζεζξ βζα ηδκ ειπεζνία ηδξ ηνμθμφ (πμο 
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οπμηίεεηαζ υηζ οπμδδθχκμοκ ημ εκδζαθένμκ ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ βζα ηδκ απμδέηηνζα), ιε 

ηδκ οπμκυδζδ ημζκχκ ακαικήζεςκ, ημζκχκ ειπεζνζχκ ηαζ ημζκήξ ενιδκείαξ ημοξ: 

 

Ίζςξ η‟ εζφ κα ι‟ ακαβκχνζγεξ- έηζζ δεκ είκαζ;-/ απ‟ ηδ ζπαζιέκδ ζηζά ιμο ζηζξ πθάηεξ ηδξ αοθήξ, 

[...] / απ‟ ημκ ηαηαθοιέκμ πφνβμ· - καζ, εα ι‟ ακαβκχνζγεξ,/ απ‟ ημ φθμξ ηδξ βεκζάξ ιμο, απ‟ ημ 

αθέιια/ πμο δε ζηφαεζ πμηέ, πμο δεκ ηανθχκεηαζ/ ζηα πνυζςπα ηαζ ζη‟ ακηζηείιεκα, ια αδιαηίγεζ/ 

ηαηεοεείακ ιπνμζηά, ιμκαπζηυ, πέκηε ιέηνα πζμ πάκς απ‟ ηα ηνάκδ/ ημο παναηεηαβιέκμο 

εηηεθεζηζημφ απμζπάζιαημξ· εα ι‟ ακαβκχνζγεξ,/ ηαθή ιμο κέκα, ααζακζζιέκδ ιμο, πμο ηίπμηα/ 

πμηέ ζμο δεκ ηαηάθααεξ ηαζ πμο υθα ηα κζχεεζξ (υ.π., 150-151) 

Kείκμ ημ ηαθμηαίνζ πφνςκακ ηα ημζιήιαηα/ ζημ θαζιυ ηαζ ζηα πένζα· - εζφ δεκ λένεζξ- πμηέ ζμο 

δε θυνεζεξ·/ -δε ζ‟ ανέζακε, κέκα; ή ιήπςξ ηάπα δεκ είπεξ;/ δεκ ιμο ηυπεξ πμηέ- ιπμνμφζα κα ζμο 

δχζς· (υ.π., 152) 

Μδ ζδηχκεζαζ, κέκα. / Kάηζε πζμ ιέζα ζημ ζηαικί· πενζηηή πζα ηάεε πνμθφθαλδ·/ η‟ μζ δζαηνίζεζξ 

ηςκ ηάλεςκ βεθμίεξ. Βίιαζ αέααζδ/ πςξ η‟ εζφ ημοξ ακηίηνοζεξ έηζζ. (υ.π., 153) 

Eζφ, αέααζα, εα ηένδζζεξ ιζακ αθθζχηζηδ πείνα./ Eζφ έπεζξ γήζεζ, έπεζξ δμοθέρεζ- ιπενδεφηδηεξ 

ζηα πνάβιαηα ηαζ ζηα ενβαθεία-/ δεκ είπεξ ηαζνυ κα ζηεθηείξ- βθφηςζεξ απ‟ ηδ βκχζδ· (υ.π., 153) 

Eζφ έγδζεξ, εβέκκδζεξ παζδζά· ζμο ζημηχεδηακ,/ [...] ηάηζ άημοζα./ Mα ηζ‟ καζ μ πυκμξ μ δζηυξ 

ζμο ιπνμξ ζηδ δζηή ιμο ζηένδζδ,/ [...] Eζφ δεκ λένεζξ./ ιςξ ημ εάκαημ ημκ λένεζξ. Eίδεξ η‟ εζφ 

ημοξ κεηνμφξ ιμο./ Ίζςξ ηαζ κάδεξ μθυηθδνμ ημ εάκαημ ζηνςιέκμκ ζα ζεκηυκζ ζημ ηνεααάηζ ζμο. 

(υ.π., 154) 

πζ, δε εέθς κα ημ μιμθμβήζεζξ- ιήηε ζε νςηχ. [...]/ Mυκμ, ζε παναηαθχ,/ ηναηήζμο θίβμ αηυια, 

ηναηήζμο, ιδ θφβεζξ,[...]/ ιδ θφβεζξ κςνίηενα απυ ιέκα,/ βζαηί υζμ ηζ ακ αθθζχξ ιμζναζηήηαιε 

ημοξ ίζηζμοξ ηαζ ημοξ ήπμοξ ηςκ πναβιάηςκ, [...]/ ςζηυζμ γήζαιε η‟ μζ δου ιαξ ακάιεζα/ ζηα ίδζα 

πνάβιαηα- ζηα ίδζα, καζ,- ιε ημ ίδζμ υκμια. (υ.π., 154) 

Nέκα, πμφ παξ; K‟ εζφ ι‟ αθήκεζξ; Tζ άηαιπηδ πμο έβζκεξ./ Θοιήεδηεξ θμζπυκ ηδκ ηαπεζκή 

ηαηαβςβή ζμο; Πδβαίκεζξ ιε ηείκμοξ;/ Tα ιάηζα ζμο είκαζ ζηνμββοθά ηαζ ηνμιενά. Σζ αθέπμοκ/ 

πμο εβχ δεκ ιπμνχ κα ημ δς; Mδ ιμο ηναηάξ αηυιδ ηάηζα/ πμο ηάπμηε ζε πηφπδζα ιε ηδ ζημφπα 

ζμο; Tμ λένεζξ/ είιμοκα ιζα δοζηοπζζιέκδ. ηάζμο, κέκα. ηάζμο. ηάζμο. (υ.π., 156) 

 

 Δ μιζθήηνζα δδθχκεζ ελανπήξ ημ ζημπυ ηδξ. πςξ μζ πενζζζυηενμζ ιμκμθμβζζηέξ, 

δεκ εέθεζ κα ζοκμιζθήζεζ ιε ημκ απμδέηηδ, αθθά κα ιζθήζεζ εκχπζμκ εκυξ 

αηζκδημπμζδιέκμο αηνμαηή: «Αεκ λένς, απυρε κζχες ηδκ ακάβηδ κα ιζθήζς, -ηψξα/  πνπ 

ηίπνηα πηα δε ζεκαίλεη λα κηιήζσ ή φρη» (υ.π., 139). Βίκαζ ηυζμ ηονζμθεηηζηή, χζηε 

μοζζαζηζηά απμηαθφπηεζ ηδκ ηαηηζηή πμθθχκ ιμκμθμβζζηχκ (ζδίςξ ζημ είδμξ ηςκ 

δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ). Nζχεεζ ηδκ ακάβηδ κα ιζθήζεζ, αθθά αοηή δ ακάβηδ μνίγεηαζ 

απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίζηαζδ ζηδκ μπμία μ θυβμξ ηδξ δεκ έπεζ επζημζκςκζαηυ 

ακηίηνοζια: «ηχνα/ πμο ηίπμηα πζα δε ζδιαίκεζ κα ιζθήζς ή υπζ». ηακ ηάπμζμξ ιζθάεζ κε 
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ηάπμζμκ, δ πνάλδ ημο («κα ιζθήζς») έπεζ πάκηα ζδιαζία γηα εηείκμκ ζημκ μπμίμ 

απεοεφκεηαζ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ λεηζκάεζ ιζα επζημζκςκζαηή πενίζηαζδ, έκακ δζάθμβμ ιε 

ημκ απμδέηηδ μ μπμίμξ εκδέπεηαζ κα απακηήζεζ, ζοκαζκχκηαξ ή αιθζζαδηχκηαξ. Mε ημ κα 

θέεζ υιςξ δ ιμκμθμβίζηνζα υηζ «κζχε[εζ] ηδκ ακάβηδ κα ιζθήζ[εζ], -ηχνα/ πμο ηίπμηα πζα 

δε ζδιαίκεζ κα ιζθήζ[εζ] ή υπζ» ανκείηαζ ζηδκ ηνμθυ ηδ δοκαηυηδηα κα ακηζδνάζεζ υπςξ 

ηάεε πνυζςπμ, υηακ ιζθάεζ ηάπμζμξ άθθμξ. Πανμοζζάγεζ, έιιεζα, ςξ αδζακυδημ ημκ θυβμ 

ηδξ ηνμθμφ, οπμαζαάγμκηάξ ηδκ, έηζζ, ζημ ηαεεζηχξ ηςκ άθςκςκ πναβιάηςκ. H 

απμδέηηνζα είκαζ βζα ηδκ μιζθήηνζα έκα “πνάβια” πμο επζαεααζχκεζ ημκ «μνζζιέκμ πχνμ» 

ηδξ, ημκ «ζπεδυκ δζηυ» ηδξ. 

 Ώοηυ ημ “πνάβια” είκαζ δεηηζηυ («δ ζζςπή είκαζ πάκημηε πζμ εηθναζηζηή», υ.π., 

155) ηαεχξ δ ιμκμθμβίζηνζα είκαζ εθεφεενδ κα ημ ενιδκεφζεζ ηαηά ημ δμημφκ. Oζ 

ιμκμθμβζζηέξ, βεκζηυηενα, δζαθέβμοκ ηδ ζζςπή ηςκ απμδεηηχκ, ηδκ εηηζιμφκ βζα κα 

ακαπηφλμοκ ημκ δζηυ ημοξ θυβμ, ζοζπεζνςιέκμζ ζημ εβχ ημοξ, εκχ, υηακ μνζζιέκμζ απυ 

ημοξ ηεθεοηαίμοξ ανπίγμοκ κα επζγδημφκ αθθαβή ηςκ νυθςκ, ημοξ απμζζςπμφκ, χζηε κα 

ιείκμοκ ακηδπείμ ημο θυβμο ημοξ. H ζζςπή ηςκ απμδεηηχκ είκαζ υιςξ ηαοηυπνμκα 

επζηίκδοκδ, υηακ είκαζ απμηέθεζια επζθμβήξ, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηδκ ηνμθυ- ζζςπή, αθμφ 

ζημ ααειυ πμο δ ηεθεοηαία εα επέθεβε κα απμζονεεί, εα αιθζζαδημφζε ιε αοηή ηδκ 

πνάλδ ημ ιμκμθμβζηυ ιμκηέθμο θυβμο. O εκδεπυιεκμξ απμδέηηδξ ζημοξ ιμκμθυβμοξ 

πνέπεζ κα είκαζ ζζςπδθυξ (μ ιμκμθμβζζηήξ θνμκηίγεζ βζα ηδκ απμζζχπδζή ημο), αθθά 

πνέπεζ κα είκαζ ηαζ δεηηζηυξ, κα “ιέκεζ” ςξ απμδέηηδξ, αθθζχξ απεζθεί ηδκ ελμοζία ημο 

ιμκμθμβζζηή. Γζα αοηυκ ημ θυβμ, έκαξ απμδέηηδξ πμο επζθέβεζ κα είκαζ ζζςπδθυξ (υπςξ 

πνμηφπηεζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ ηνμθυξ θεφβεζ απυ ηδ ζηδκή ηαζ πδβαίκεζ «ιε 

ηείκμοξ»)
401

, είκαζ επζηίκδοκμξ ηαζ, ςξ εη ημφημο, μ ιμκμθμβζζηήξ πνέπεζ κα ημκ 

πεζναβςβήζεζ δζηηχξ: πνχημκ κα ημκ απμζζςπήζεζ βζα κα ιδ βίκεζ ζοκμιζθδηήξ ηαζ 

δεφηενμκ κα ημκ ηναηήζεζ ςξ πανμοζία, βζα κα ιπμνέζεζ μ ίδζμξ κα είκαζ ιμκμθμβζζηήξ. O 

πεζνυηενμξ απμδέηηδξ εκυξ ιμκμθμβζζηή, είκαζ εηείκμξ πμο ημκ εβηαηαθείπεζ. Δ 

απμπχνδζή ημο δεκ είκαζ ιυκμ αιθζζαήηδζδ ημο ιμκμθμβζημφ ιμκηέθμο, αθθά ηαζ νζγζηή 

οπμκυιεοζή ημο, ηαεχξ δ πνάλδ ημο αοηή απμηεθεί (εη ηςκ οζηένςκ αέααζα) ιζα ιμνθή 

απάκηδζδξ. 

 πςξ έπμοιε δείλεζ, ημ εκδεπυιεκμ κα ιζθήζεζ μ απμδέηηδξ ιπμνεί κα απμηναπεί, 

ηαεχξ μζ ιμκμθμβζζηέξ δζαεέημοκ έκα εονφ θάζια ηαηηζηχκ απμζζχπδζήξ ημο. ε ηέημζεξ 

                                                 
401

. «Nέκα, πμφ παξ; K‟ εζφ ι‟ αθήκεζξ; Tζ άηαιπηδ πμο έβζκεξ./ Θοιήεδηεξ θμζπυκ ηδκ ηαπεζκή ηαηαβςβή 

ζμο; Πδβαίκεζξ ιε ηείκμοξ;» (157). Tμ πμζμζ είκαζ «ηείκ[μζ]», θαίκεηαζ κα είκαζ δεδμιέκμ ηυζμ βζα ηδ 

ιμκμθμβίζηνζα υζμ ηαζ βζα ηδκ ηνμθυ. Έηζζ, ζημ ηέθμξ πζα ημο ιμκμθυβμο, πνμηφπηεζ ιία επζπθέμκ δζάζηαζδ 

ακηαβςκζζιμφ. Aκαδνμιζηά ακηζθαιαακυιαζηε υηζ εκδεπυιεκςξ δ ιμκμθμβίζηνζα, ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 

ιμκμθυβμο, επζδζχηεζ κα απμηνέρεζ ηδκ απεζθή ηδξ εβηαηάθεζρήξ ηδξ απυ ηδκ ηνμθυ ηαζ ηδξ πνμζπχνδζδξ 

ηδξ ηεθεοηαίαξ ζηζξ ηάλεζξ «ηείκ[ςκ]». 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



167 

 

πενζπηχζεζξ ημ ιμκηέθμ ημο ιμκμθυβμο αιθζζαδηείηαζ πνμζςνζκά, εκχ δ πνάλδ ηδξ 

απμπχνδζδξ αηονχκεζ μνζζηζηά ηδ δοκαηυηδηά ημο ιμκμθμβζζηή κα ζπλερίζεη κα είκαζ 

ιμκμθμβζζηήξ ηαζ ζδιαίκεζ υηζ μ απμδέηηδξ θεζημονβεί επζεεηζηά ςξ ζοκμιζθδηήξ. 

 H εειαηζηή ειιμκή ηδξ μιζθήηνζαξ ζημκ ιμκυθμβμ πμο ιαξ απαζπμθεί έπεζ ζπέζδ 

ιε ηδκ αηονςιέκδ δοκαηυηδηά ηδξ κα ακηζηάλεζ εκενβδηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηδ ιμίνα ηαζ 

ζημκ γςκηακυ εάκαημ· ζε ηνίζζιμ ζδιείμ ημο απμθμβζζιμφ ηδξ δζαπζζηχκεζ υηζ «υθα η‟ 

αθήζαιε ζηδ ιέζδ,/ υθα η‟ αθήζαιε ζηδκ ηφπδ. Κ‟ έβζκακ / πςνίξ ειάξ. Βιείξ ιείκαιε 

πίζς/ ιεηακζςιέκμζ ή αιεηάκζςημζ- ηζ ζδιαίκεζ; / ηαπεζκςιέκμζ ή αθαγυκεξ- ημ ίδζμ ηάκεζ» 

(υ.π., 147). Mέπνζ ηέθμοξ οπεηθεφβεζ κα πνμζδζμνίζεζ ηδ εέζδ ηδξ ςξ πνμξ ηα δφμ γεφβδ 

(ζημοξ ιεηακζςιέκμοξ ή ζημοξ αιεηακυδημοξ, ζημοξ αθαγυκεξ ή ζημοξ ηαπεζκςιέκμοξ) δ 

μπμία, ςζηυζμ, έπεζ μοζζαζηζηή ζπέζδ ιε ηδκ αηονςιέκδ εκενβδηζηή ζηάζδ έκακηζ ηδξ 

ιμίναξ, ακηίεεηα ιε ηζξ δδθχζεζξ ηδξ υηζ αοημί μζ πνμζδζμνζζιμί δεκ «ζδιαίκμοκ» ηαζ 

ηάκμοκ ημ ίδζμ. 

 Δ ιμκμθμβίζηνζα ζημ πθαίζζμ ημο απμθμβζζιμφ ηδξ ενιδκεφεζ, ιε ηδ δζάηνζζδ 

ακδνχκ- βοκαζηχκ, ηαζ ηδ ζηάζδ ηςκ άθθςκ έκακηζ ημο ίζηζμο ημο αμοκμφ, ηδξ ιμίναξ. Oζ 

άκδνεξ, νζβιέκμζ ζηδκ πνάλδ ηαζ ζηδκ αζηυπαζηδ ιαηανζυηδηα, ηδξ έιμζαγακ πάκηα κα 

ηενδίγμοκ ηδ ιάπδ έκακηζ ημο πνυκμο: «Ίζςξ βζ‟ αοηυ μζ δζημί ιαξ λεκδηεφηδηακ,/ 

ηαηέαδηακ ζηα πανάθζα, εημίιαζακ ηανάαζα,/ έηακακ εηζηναηείεξ ηαζ καοιαπίεξ, θέεζ,/ 

ιυπεδζακ ηαζ ίδνςζακ αθθζχξ, ίζςξ ιμκάπα/ βζα κα λεπθφκμοκ ημκ ίζηζμ ημο αμοκμφ ιέζα 

ζηδ εάθαζζα,/ κα λεπθοεμφκ, κα πκζβμφκ ιεξ ζημ κενυ, κα βθοηχζμοκ/ απυ ημφημκ ημκ 

ηάεεημ ανάπμ· [...]/ Aοημί, ηα ιεζδιένζα, ηαηέθεοβακ ζηα δδιυζζα θμοηνά/ παίγμκηαξ 

ίζςξ ηαζ βεθχκηαξ βοικμί (υ.π., 141) [...]/ νεξ- χνεξ/ παναηδνμφζα ημκ παηένα πμο 

βενκμφζε- πάκηα ςναίμξ,/ υιςξ θζβυηενμ εοηίκδημξ ηαζ δοκαηυξ- ιζα άθθδ ςναζυηδηα-» 

(υ.π., 142). O ηνυπμξ ηςκ ακηνχκ δεκ ιπμνμφζε κα είκαζ ηαζ δζηυξ ηδξ. Βπζηαθμφιεκδ ηδκ 

οπμηζεέιεκδ ημζκή βοκαζηεία θφζδ ηαζ ιμίνα, βζα κα αηζκδημπμζήζεζ ηδκ απμδέηηνζα ςξ 

απμδέηηνζα, ενιδκεφεζ πανάθθδθα ηδκ “ακδνζηή” ζηάζδ ηδξ ιδηέναξ ςξ «ιάηαζδ 

ακοπαημή ηαζ ζηθδνυηδηα». O πνυκμξ, πμο ζφιθςκα ιε ηα ζηενευηοπα ηα μπμία 

επζζηναηεφεζ δ μιζθήηνζα, ήηακ ιζα άθθδ ςναζυηδηα βζα ημκ παηένα, βζα ηδ ιδηένα ήηακ 

αζηήιζα: «Aκηίεεηα δ ιδηένα/ ιεηά ημκ ηεθεοηαίμ ηδξ ημηεηυ είπε αζηδιίζεζ· [...] / ηυλενε 

ηαζ ηυηνοαε/ η‟ είηακ εκμπθδιέκδ, δφζηνμπδ,/ ζπεδυκ ακηζπαεδηζηή·- αοηυ πμο ηνφαμοιε 

είκαζ/ αοηυ πμο πζυηενμ ιαξ θακενχκεζ,- έηζζ δεκ είκαζ, κέκα;-/ η‟ ίζςξ αοηυ ιαξ ηάκεζ 

εκυπμοξ η‟ άζηδιμοξ- ιζα απυζπαζδ,/ ιζα ιεηαπμίδζδ ηαζ παναιυνθςζδ ηδξ γςήξ/ απ‟ ηδ 

δζηή ιαξ ιάηαζδ ακοπαημή ηαζ ζηθδνυηδηα,/ απ‟ ηδ δζηή ιαξ πενδθάκεζα- ηαθφπηνα ηδξ 

δεζθίαξ ιαξ-/ ακάνιμζηδ ζημ θςξ· εκχ ηα έπζπθα/ βενκμφκ πςνίξ ακηίζηαζδ η‟ έπμοκ 

πάκηα ηδ εέζδ ημοξ ιέζα ζημ ζπίηζ,/ έπμοκ ιζα έηθναζδ βθοηεζάξ ηαπεζκμζφκδξ-/ ηαζ ημ 
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ιπνάηζμ ηδξ πμθοενυκαξ, [...]/ ηάηζ επζδμηζιάγμκηαξ, εαννχ, ηάηζ θέβμκηαξ:/ “οπήνλα· 

οπάνπς αηυιδ· εοπανζζηχ· ιμο θηάκεζ”./ Έηζζ, εαννχ, ηαζ ηα δζηά ζμο πένζα,» (υ.π., 143). 

 H ιδηένα, ςξ πανααάηδξ ηδξ βοκαζηείαξ, ηαηά ηδ ιμκμθμβίζηνζα, ιμίναξ, ηάθοπηε 

ηδ δεζθία ηδξ κα «βείνεζ», πςνίξ ακηίζηαζδ, επζδεζηκφμκηαξ ιάηαζδ ακοπαημή, ζηθδνυηδηα 

ηαζ πενδθάκεζα. Δ ίδζα δδθχκεζ υηζ εηηζιά ηδ ζημπαζηζηή «έηθναζδ ηδξ βθοηεζάξ 

ηαπεζκμζφκδξ» ηςκ πναβιάηςκ, ζηςκ μπμίςκ ημ πθαίζζμ ημο ηνυπμο φπανλδξ, 

(πανμοζζαζιέκμο ςξ αλίαξ), επζπεζνεί κα αηζκδημπμζήζεζ ηδκ απμδέηηνζά ηδξ. Πνέπεζ κα 

δζεοηνζκζζηεί υηζ δ ηαηηζηή ελίζςζδξ ηδξ απμδέηηνζαξ ηαζ ηδξ ίδζαξ ιε ηα πνάβιαηα, δζα 

ηδξ ακαβςβήξ ημοξ ζε ιμκηέθα ημζκήξ βοκαζηείαξ φπανλδξ, έπεζ δζπθή ζηυπεοζδ: 

ζοκδέεηαζ ιε ηδ (εειαηζηή) οπενάζπζζδ ηδξ αδοκαιίαξ ηδξ κα ακηζηάλεζ εκενβδηζηή ζηάζδ 

έκακηζ ηδξ ιμίναξ, αθθά απμαθέπεζ αηυιδ κα πνμζηαηεφζεζ ημοξ υνμοξ ημο ιμκμθυβμο ηδξ. 

Δ ηνμθυξ εα έπεζ πάκηα ηδ εέζδ ηδξ ζημ ζπίηζ· δεκ πνέπεζ κα είκαζ εκμπθδιέκδ, δφζηνμπδ 

υπςξ δ ιδηένα, δεκ πνέπεζ κα απμζπαζηεί- πνέπεζ κα ηαεήζεζ. 

 H μιζθήηνζα αέααζα έπεζ ακηζθδθεεί υηζ, ακελάνηδηα απυ ηδ αμθζηή βζα ηδκ ίδζα 

δζάηνζζδ “ακδνζηυξ ηνυπμξ φπανλδξ”- “βοκαζηείμξ ηνυπμξ φπανλδξ”, δ ιδηένα ηαζ δ 

ηνμθυξ είκαζ εκενβδηζηέξ, ακέκδμηεξ: «‟ είδα ζ‟ αοηή ηδ ζηάζδ ηάπμηε, ζηπισκέλε ζημ 

πνμαφθζμ,/ ιαφνδ ιέζα ζηα ιαφνα ζμο, θφληξα ζηδ δφζδ,/ ιε ηα πένζα ζηδ ιέζδ ζμο- 

μθυβονα ζημκ ήθζμ πμο ααζίθεοε,/ εκχ απ‟ η‟ ακμίβιαηα ηςκ δομ πενζχκ ζμο/ μζ 

ηεθεοηαίεξ αηηίκεξ ιμο θυβπζγακ ηα ιάηζα. Αεκ ηαηάθααα ηυηε./ Aθήεεζα, κέκα, δελ 

ηζνχδαλ ηα κάηηα ζνπ απ’ ηνλ ήιην; Tζ αβκάκηεοεξ πένα;/ ημκ ηάιπμ ή ημ δζάζηδια; ηδ γςή 

ή ηδκ ακάικδζδ;/ ή ηα πάκηα ιαγί; Tυζμ αθδιέκδ ηαζ δμζιέκδ. Πμφ κα λένεζξ./ Eλψ δ 

ιδηένα, χνεξ μθυηθδνεξ, ημζηαγυηακ αζάιεπηε,/ ζηελ ίδηα ζηάζε θ’ εθείλε, φκσο 

αλέλδνηε,/ ιεξ ζημκ πθαηφ, ιεηάθθζκμ ηαενέθηδ·» (υ.π., 143). Ώζθαθχξ δ ιδηένα ηαζ δ 

ηνμθυξ δεκ αθέπμοκ ηα ίδζα πνάβιαηα, αθμφ δ πνχηδ ακηζηαημπηνίγεηαζ, πνμζδθχκεηαζ 

ζημ εβχ ηδξ, εκχ δ ηνμθυξ αθέπεζ ηάηζ ημ μπμίμ δ μιζθήηνζα δεκ βκςνίγεζ (ηδκ άβκμζά ηδξ, 

υιςξ, ηδκ απμδίδεζ ηαζ ζηδκ απμδέηηνζα). Ώκηίεεηα ιε ηδκ ενιδκεία ηδξ, δ ζηάζδ ηςκ δφμ 

βοκαζηχκ είκαζ υιμζα, ςξ πνμξ ημκ αθφβζζημ παναηηήνα ηδξ. Tα ιάηζα ηδξ ιδηέναξ είκαζ 

ακέκδμηα “ηάημπηνα” απέκακηζ ζημ ζηθδνυ εέαια ημο ηαενέθηδ, ηα ιάηζα ηδξ ηνμθμφ 

είκαζ ιε οπενθοζζηυ ηνυπμ ακέκδμηα “ηάημπηνα” («δεκ ηζμφγακ ηα ιάηζα ζμο απ‟ ημκ 

ήθζμ;») ζημ ζηθδνυ εέαια ημο δθζαημφ θςηυξ. 

 Δ ενιδκεία ηςκ άθθςκ, ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ πμο επζηνέπμοκ ζημκ ιμκμθμβζζηή 

κα ζοκεπίζεζ κα είκαζ ιμκμθμβζζηήξ, είκαζ παναηηδνζζηζηυ πμθθχκ ιμκμδναιαηζηχκ 

πμζδιάηςκ, ζδίςξ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ. Δ άνκδζδ ηδξ μιζθήηνζαξ υηζ δ απμδέηηνζά ηδξ 

ιμζάγεζ ιε ηδ ιδηένα, ςξ πνμξ ημ ακέκδμημ ημο ηνυπμο φπανλήξ ηδξ, δεκ είκαζ ιυκμ 
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εειαηζηή επέκδοζδ ζηδκ οπενάζπζζδ ημο, ηαη‟ αοηήκ, ιμκηέθμο βοκαζηείαξ θφζδξ, αθθά 

ηαζ οπενάζπζζδ ημο ιμκμθμβζημφ ιμκηέθμο. 

 Υαναηηδνζζηζηυ, επίζδξ, πμθθχκ ιμκμδναιαηζηχκ πμζδιάηςκ είκαζ υηζ 

ανενχκμκηαζ πάκς ζε εέιαηα πμο απμηαθφπημοκ ηδκ απμζζχπδζδ ηδξ πνμμπηζηήξ ηςκ 

άθθςκ, βζα κα ηονζανπήζεζ δ πνμμπηζηή ημο ιμκμθμβζζηή ηαζ υηζ ηα ίδζα αοηά εέιαηα 

εκενβμφκ έηζζ χζηε κα ζηαεενμπμζήζμοκ ημοξ υνμοξ ημο ιμκμδναιαηζημφ ιμκηέθμο 

επζημζκςκίαξ. H μιζθήηνζα θέεζ ιε εκηοπςζζαηή εοεφηδηα υηζ δ ηνμθυξ είκαζ δ ακηίπαθμξ 

πμο οπμηαεζζηά ηδκ ανπζηή ακηίπαθμ, ηδ ιδηένα: «ηζ υηακ κοζηάγμοκ μζ άκενςπμζ είκαζ 

ηυζμ ηαθμί ηζ αλζαβάπδημζ-/ έηζζ δεκ είκαζ, κέκα; Tνπο λεθξνχο θαη ηνπο θνηκηζκέλνπο/ 

κπνξνχκε λα ηνπο αγαπνχκε ειεχζεξα- δελ είλαη αληίπαινη πηα,/ είκαζ απυ ηα πνζκ 

παναδμιέκμζ. Έηζη θ’ εκείο κπνξνχκε/ ρσξίο ηαπείλσζε λα ηνπο παξαδνζνχκε. Νχζηαμεο, 

λέλα» (υ.π., 147). Aκ δ ηνμθυξ κοζηάγεζ ηαζ απμημζιδεεί, δ ιμκμθμβίζηνζα εα ιπμνεί κα 

ηδκ «αβαπ[άεζ] εθεφεενα», δεκ εα είκαζ «ακηίπαθ[μξ] πζα», αθθά «απυ ηα πνζκ 

παναδμιέκ[δ]». Έηζζ, δ ιμκμθμβίζηνζα εα ιπμνεί κα ζοκεπίζεζ ηδκ ελμιμθμβδηζηή ηδξ 

πανάδμζδ, πςνίξ υιςξ «ηαπείκςζδ». Δ μιζθήηνζα ελμιμθμβείηαζ ζηδκ ηνμθυ, 

πνμζπαεχκηαξ υιςξ κα πνμθάαεζ ημκ έθεβπμ ηδξ ηεθεοηαίαξ (επζπεζνχκηαξ, δδθαδή, κα 

απμζζςπήζεζ ηδκ πνμμπηζηή ηδξ). Ώπυ αοηή ηδκ άπμρδ, δ πανάδμζδ ηδξ ηνμθμφ ζημκ 

φπκμ, εα δζεοηυθοκε ιζα ελμιμθυβδζδ πςνίξ ηδκ ηαπείκςζδ
402

 απυ ημ αθέιια ημο άθθμο, 

πμο εθέβπεζ, ηνίκεζ ηαζ αιθζζαδηεί. 

 ιςξ, δ ηνμθυξ δεκ εκδίδεζ ζηδκ πνμμπηζηή ηδξ μιζθήηνζαξ: «Mδ θφβεζξ,/ ηάκε 

ιμο αοηή ηδκ ηεθεοηαία πάνδ, κέκα./ Πέναζακ πζα ηα ηνμιενά ηαθμηαίνζα. πμο κάκαζ/ εα 

ιαξ αθήζεζ ηαζ ημ θεζκυπςνμ. Φηάκεζ μ πεζιχκαξ. Mδ θμαάζαζ./ H πζμ ηαθή επμπή ημο 

πνυκμο είκαζ μ πεζιχκαξ- ηζ ηαθά-/ κηα γεληθή ζπζηνιή, κηα επηζηξνθή ζην θέληξν ηνπ 

εαπηνχ καο,/ ζπγθέληξσζε, πχθλσζε θαη ζκίθξπλζε/ ψο ηελ πιήξε εμαθάληζε ηνπ ζπφξνπ 

κεο ζηε κνίξα ηνπ ςχρνπο,/ έκαξ ήνειμξ εάκαημξ αοηεπίβκςζημξ- [...] K’ εκείο αλεμάξηεηνη. 

(υ.π., 155) [...] Mδκ ηνμιάγεζξ, κέκα./ Eημίιαζε ηχνα ηζξ ηάζεξ ιαξ, ημ ηεθεοηαίμ 

κμζημηονζυ ιαξ-/ απφ αχξην κπνξεί λα θνηκφκαζηε κέζα ζηα θέξεηξά καο/ ζαλ κέζα ζην 

θαιχηεξν ακάμη κνπ- πνέπεζ κάιαζηε έημζιεξ· [...]/ Nέκα, πμφ παξ; K’ εζχ κ’ αθήλεηο; Tζ 

άηαιπηδ πμο έβζκεξ./ Θπκήζεθεο ινηπφλ ηελ ηαπεηλή θαηαγσγή ζνπ; Πδβαίκεζξ ιε ηείκμοξ;/ 

                                                 
402

. «Aκηίεεηα δ ιδηένα/ ιεηά ημκ ηεθεοηαίμ ηδξ ημηεηυ είπε αζηδιίζεζ· [...] / ηυλενε ηαζ ηυηνοαε/ η‟ είηακ 

εκμπθδιέκδ, δφζηνμπδ,/ ζπεδυκ ακηζπαεδηζηή·- αοηυ πμο ηνφαμοιε είκαζ/ αοηυ πμο πζυηενμ ιαξ θακενχκεζ,- 

έηζζ δεκ είκαζ, κέκα;-/ η‟ ίζςξ αοηυ ιαξ ηάκεζ εκυπμοξ η‟ άζηδιμοξ- ιζα απυζπαζδ,/ ιζα ιεηαπμίδζδ ηαζ 

παναιυνθςζδ ηδξ γςήξ/ απ‟ ηδ δζηή ιαξ ιάηαζδ ακοπαημή ηαζ ζηθδνυηδηα,/ απ‟ ηδ δζηή ιαξ πενδθάκεζα- 

ηαθφπηνα ηδξ δεζθίαξ ιαξ-/ ακάνιμζηδ ζημ θςξ· εκχ ηα έπηπια/ γεξλνχλ ρσξίο αληίζηαζε θ’ έρνπλ πάληα ηε 

ζέζε ηνπο κέζα ζην ζπίηη,/ έρνπλ κηα έθθξαζε γιπθεηάο ηαπεηλνζχλεο-/ θαη ην κπξάηζν ηεο πνιπζξφλαο, [...]/ 

θάηη επηδνθηκάδνληαο, ζαξξψ, θάηη ιέγνληαο:/ “ππήξμα· ππάξρσ αθφκε· επραξηζηψ· κνπ θηάλεη”./ Έηζη, 

ζαξξψ, θαη ηα δηθά ζνπ ρέξηα» (143). H βθοηεζά ηαπεζκμζφκδ ηςκ επίπθςκ (ηςκ πναβιάηςκ), ζηα μπμία 

ανηεί κα επζδμηζιάγμοκ, είκαζ δ ζηάζδ ζηδκ μπμία εέθεζ κα μδδβήζεζ ηδκ ηνμθυ, αθθά ζε ηαιία πενίπηςζδ 

δεκ είκαζ δ ζηάζδ πμο επζεοιεί βζα ημκ εαοηυ ηδξ. 
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Tα ιάηζα ζμο είκαζ ζηνμββοθά ηαζ ηνμιενά. Σζ αθέπμοκ/ πμο εβχ δεκ ιπμνχ κα ημ δς; Mδ 

ιμο ηναηάξ αηυιδ ηάηζα/ πμο ηάπμηε ζε πηφπδζα ιε ηδ ζημφπα ζμο; Tμ λένεζξ/ είιμοκα 

ιζα δοζηοπζζιέκδ. ηάζμο, κέκα. ηάζμο. ηάζμο» (υ.π., 156). Δ ζζςπή εβηαηαθείπεζ ηδκ 

ιμκμθμβίζηνζα, έπμκηαξ ακηζζηαεεί ιέπνζ ηέθμοξ ζηδκ παβίδα εακάημο πμο ηδξ είπε ζηήζεζ 

δ νδημνζηή ζαβήκδ ημο θυβμο ηδξ. 

 ημ ιμκμδναιαηζηυ πμίδια ημο Browning «Aκηνέα κηεθ άνημ (επμκμιαγυιεκμξ 

“μ αθάκεαζημξ γςβνάθμξ”)»
403

, δ απμδέηηνζα επζθέβεζ επίζδξ κα ιείκεζ ζζςπδθή ηαζ κα 

απμπςνήζεζ. O Andrea del Sarto, πμο έιεζκε ζηδκ ζζημνία ιε ημ πνμζςκφιζμ «αθάκεαζημξ 

γςβνάθμξ», πανμοζζάγεηαζ κα έπεζ δφμ ιεβάθεξ ακζηακμπμίδηεξ επζεοιίεξ: κα είκαζ 

ηαθθζηέπκδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ορδθή ακηίθδρδ πμο έπεζ μ ίδζμξ βζα ηδκ ηέπκδ, ηαζ κα έπεζ 

δζηή ημο ηδ Lucrezia, υπζ ιυκμ ημ ζχια ηδξ, αθθά ηδ ζηέρδ ηδξ ηαζ ηδκ ηανδζά ηδξ. O 

ιμκυθμβμξ οπμηίεεηαζ υηζ εηθένεηαζ ζημ ζπίηζ ημοξ ζηδ Φθςνεκηία ηαζ δ απμδέηηνζα, δ 

Lucrezia, επζθέβεζ κα ιείκεζ ζζςπδθή ηαζ ηαευθμο δεηηζηή ζηζξ επζεοιίεξ ημο άκηνα ηδξ. Δ 

Lucrezia ακήηεζ ζημ είδμξ ηςκ απμδεηηχκ πμο δοζημθεφμοκ ημοξ ιμκμθμβζζηέξ, ηαεχξ 

επζθέβεζ κα ιδκ ακηαπμηνζεεί ζηα θυβζα ημο Andrea ηαζ, ήδδ απυ ηα ιζζά ημο ιμκμθυβμο 

ημο, εημζιάγεηαζ κα ημκ εβηαηαθείρεζ βζα κα ζοκακηήζεζ, εκ βκχζεζ ημο, ημκ “λάδεθθυ” 

ηδξ, πμο ηδξ ζθονίγεζ ζοκεδιαηζηά έλς απυ ημ ζπίηζ. 

 O ιμκμθμβζζηήξ πνδζζιμπμζεί πμζηίθεξ ιεευδμοξ απεφεοκζδξ, βζα κα ηναηήζεζ 

ημκηά ημο ηδ Lucrezia, ζοκδοάγμκηαξ ηδκ πνμζηαηηζηή έβηθζζδ ιε ζηεζίεξ βζα ζοκαίκεζδ: 

«Aξ ιδ ιαθχκμοιε υιςξ άθθμ, Λμοηνήηζζα,/ υπζ, αβάπδ ιμο· δείλε θζβάηζ οπμιμκή βζα 

ιζα θμνά·/ Kάεδζε, ηζ υθα εα βίκμοκ υπςξ εεξ·/ ηνέθεζξ ημ πνυζςπμ, αθθά ηαζ ηδκ 

ηανδζά ζμο;». Πνμζπαεεί κα επζηφπεζ ζοκαίκεζδ ιε ελαβμνά: «Θα δμοθέρς θμζπυκ βζα ημκ 

θίθμ ημο θίθμο ζμο, ιδ θμαάζαζ,/ εα θηζάλς ηα ημιιάηζα ημο υπςξ αοηυξ ηα εέθεζ,/ υπμηε 

εέθεζ, εα δεπηχ ηδκ αιμζαή πμο αοηυξ εα μνίζεζ,/ ηαζ εα αάθς ημ πνήια ζ‟ αοηυ ημ πενάηζ/ 

υηακ λακά πζάζεζ ημ δζηυ ιμο. Θα ημ πζάζεζ; Tνοθενά; [...] Mζα χνα πέναζε, ιζα χνα πμο 

πενάζαιε ιαγί! Έκα παιυβεθμ αηυιδ;/ Aκ ηαευζμοκ έηζζ ηάεε ανάδζ δίπθα ιμο,/ εα 

δμφθεοα ηαθφηενα, δεκ ημ ηαηαθαααίκεζξ;/ Θέθς κα πς, εα ηένδζγα πενζζζυηενα, εα ζμο‟ 

δζκα πενζζζυηενα» (υ.π., 116-117, 122). 

 Πνμαάθθεζ ημκ πενίηθεζζημ πχνμ ςξ αλία, ςξ πχνμ δδθαδή ζημκ μπμίμ ιπμνεί κα 

πνμζεθηοζηεί δ Lucrezia, εκχ, πανάθθδθα, πανμοζζάγεζ ημκ εαοηυ ημο ζζδενμδέζιζμ, 

θοθαηζζιέκμ ζημ ζπίηζ ηδξ Lucrezia ηαζ βζα αοηυ ακίηακμ κα ανεεί ζημ φρμξ ηδξ 

                                                 
403

. Bθ. ιεη. Ά. Mπενθή, ιφγνπ ράξηλ 4 (Kαθ. 1996), 116- 123. ημ ελήξ μζ παναπμιπέξ ζημ πμίδια 

εκηάζζμκηαζ ζημ ηονίςξ ηείιεκμ. Eδχ ςζηυζμ πνεζάγμκηαζ μνζζιέκεξ πναβιαημθμβζηέξ δζεοηνζκήζεζξ. ημ 

πμίδια μ Andrea del Sarto (1586-1531) ανίζηεηαζ ιε ηδ βοκαίηα ημο Lucrezia ζηδ Φθςνεκηία. O γςβνάθμξ 

έπεζ ήδδ εβηαηαθείρεζ ηδκ αοθή ημο ααζζθζά ηδξ Γαθθίαξ Φναβηίζημο A‟, υπμο είπε γςβναθίζεζ μνζζιέκα 

απυ ηα ζδιακηζηυηενα ένβα ημο, έπμκηαξ ηθέρεζ έκα πνδιαηζηυ πμζυ, βζα κα πηίζεζ ζπίηζ βζα ημκ ίδζμ ηαζ ηδκ 

Lucrezia ζηδ Φθςνεκηία, ζφιθςκα ιε ηδκ επζεοιία ηδξ. 
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έιπκεοζδξ ηαζ ηδξ ηέπκδξ ημο. Eπζπεζνεί, έηζζ, κα δδιζμονβήζεζ εκμπέξ ζηδ Lucrezia ηαζ 

επζπθέμκ ηδξ απμδίδεζ άβκμζα ηαζ ακζηακυηδηα κα εηηζιήζεζ ηδκ αλία ημο: «Bθέπεζξ ημκ 

ημίπμ ημο ιμκαζηδνζμφ πένα απ‟ ημ δνυιμ, / πνμζηαηεφεζ ιέζα ηα δέκηνα, είκαζ ημκηά ημ‟ 

κα ζη‟ άθθμ· [...] Tζ αθθυημηδ θαίκεηαζ ηχνα δ γςή πμο μνίγεζ κα γήζμοιε [μ Θευξ]· / Tζ 

εθεφεενμζ κζχεμοιε, πυζμ βνήβμνα δέζιζμζ είιαζηε!/ Aοηυξ θές ηα δεζιά ιαξ παθηεφεζ. 

Άζ‟ ηα κα ανίζημκηαζ!/ Tμ δςιάηζμ ημφημ, αξ πμφιε- βφνκα κα δεζξ-/ θα αοηά απυ πίζς 

ιαξ! Αεκ κμβάξ/ ηζ μφηε ζε κμζάγεζ κα κζχζεζξ ηδκ ηέπκδ ιμο,» (υ.π., 117, 118). 

 O ιμκμθμβζζηήξ (ζηδκ ίδζα ηαηηζηή κα εκμπμπμζεί ηδκ απμδέηηνζα βζα ηζξ δζηέξ ημο 

επζθμβέξ) πανμοζζάγεηαζ κα απμδίδεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ ιδ εηπθήνςζδ ηςκ επζεοιζχκ 

ημο ζηδ ζφκηνμθυ ημο. Eλαζηίαξ ηδξ ακάβηδξ κα ηαθφρεζ ηα έλμδά ηδξ, οπμπνεχκεηαζ κα 

δμοθεφεζ ηαηά παναββεθία, εκχ εηείκδ ανκείηαζ αηυιδ ηαζ κα ακαβκςνίζεζ ηδκ αλία ημο 

άρμβμο ηεπκζηά ένβμο πμο πανάβεζ: «Xςνίξ πνμζπέδζμ, πςνίξ ιεθέηδ, πάκε αοηά·/ [...] 

[είκαζ πμθθμί γςβνάθμζ] πμο παθεφμοκ- δεκ λένεζξ πχξ παθεφμοκ/ κα γςβναθίζμοκε ηάηζ 

ιζηνυ, υπςξ αοηυ πμο θένςζεξ/ απνυζεηηα πενκχκηαξ ιε ηζξ κοπηζηζέξ ζμο κ‟ ακειίγμοκ-/ 

ηζ ςζηυζμ ηαηαθένκμοκ πμθφ θζβυηενα, ηυζμ πμθφ θζβυηενα!/ ηαεχξ θέεζ ηάπμζμξ (λένς 

πμζμξ, άζ‟ ημ)- ηυζμ πμθφ θζβυηενα!/ Kζ υιςξ, ημ θίβμ είκαζ πμθφ, Λμοηνήηζζα· εβχ 

ηνίκμιαζ./ Mέζα ημοξ ηαίεζ πενζζζυηενμ θςξ αθδεζκυ ημο Θεμφ,/ ζημ θμονηζζιέκμ, 

παθθυιεκα, ιπμοηςιέκμ ηαζ αμοθςιέκμ ιοαθυ ημοξ,/ ζηδκ ηανδζά ημοξ, ή ζ‟ υ,ηζ άθθμ, 

απ‟ υζμ δζεβείνεζ ημ παιδθυ/ ζθοβιυ ημο δζημφ ιμο πενζμφ- πένζ άθμαμ έιπεζνμο ηεπκίηδ./ 

Tα ένβα ημοξ πέθημοκ παιδθά, υιςξ μζ ίδζμζ, ημ λένς,/ ακεααίκμοκ ζοπκά ζε μονακμφξ 

πμο βζα ιέκα είκαζ ηθεζζημί,/ ανίζημοκ εηεί ιζα εέζδ, ιδκ αιθζαάθθεζξ, υζμ ηζ ακ 

επζζηνέθμοκ/ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα ζζημνήζμοκ ηίπμηα ζημκ ηυζιμ./ ηα ένβα ηα δζηά ιμο 

είκαζ ημκηά ζημκ μονακυ, υιςξ εβχ είιαζ εδχ./ [...] Tμ πένζ πνέπεζ κ‟ απθχκεηαζ πένα απ‟ 

αοηυ πμο θηάκεζ,/ αθθζχξ βζαηί κα οπάνπμοκ μζ μονακμί;» (υ.π., 118- 119). 

 Δ Lucrezia οπμηίεεηαζ υηζ ανκείηαζ κα ημκ ειπκεφζεζ ηαζ κα ημο ζοιπαναζηαεεί, 

βζα κα επζηφπεζ ημ ορδθυ ένβμ πμο μκεζνεφεηαζ. Παναπμκζέηαζ βζαηί δεκ ημο παναδυεδηε, 

ςξ ροπή ηαζ ςξ ζχια, ηδξ οπμδεζηκφεζ ηδ βοκαζηεία εέζδ, θεάκεζ αηυιδ κα ηδξ “αάθεζ 

θυβζα” ζημ ζηυια: «θα είκαζ βηνίγα,/ Γαθήκζα ηαζ ήνεια ζηδκ ηέπκδ ιμο. E ηυζμ ημ 

πεζνυηενμ!/ Ξένς ηζ εέθς, αθθά ηαζ ηζ ιπμνχ κα πεηφπς,/ ηζ ςζηυζμ, πυζμ άπνδζηδ αοηή 

δ βκχζδ, ηζ ακχθεθμ κα θές/ «Aκ ήιμοκ δομ, εβχ ηαζ ηάπμζμξ άθθμξ, εα δεζπυγαιε ζηδκ 

μζημοιέκδ!». Υςνίξ αιθζαμθία. [...] πζ, αβάπδ ιμο, ιμο‟ δςζεξ υ,ηζ γήηδζα, εαννχ-/ ηαζ 

πζμ πμθθά απ‟ υζα άλζγα, πμθφ πενζζζυηενα./ Aκ υιςξ- ακ, ιε ημ ίδζμ ηέθεζμ ιέηςπμ,/ ηα 

ηέθεζα ιάηζα, ημ ηεθεζυηενμ ζηυια, ηδκ ρζεονζζηή θςκή/ πμο αημφεζ δ ροπή ιμο, υπςξ 

πμοθί πμο αθμοβηνάγεηαζ/ ημο ηοκδβμφ ημ ζθφνζβια, ηαζ πέθηεζ ζημ δυηακμ-/ ακ υιςξ 

είπεξ, ι‟ υθ‟ αοηά, ιπμνέζεζ κα‟ πεζξ ηαζ ιοαθυ!/ Mενζηέξ βοκαίηεξ ιπμνμφκ. Ώκ αοηυ ημ 
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ζχια ιμο‟ θεβε/ «O Θευξ ηαζ δ δυλα! Μδ κμζάγεζαζ πμηέ βζα ημ ηένδμξ. / Tζ αλίγεζ ημ 

πανυκ ιπνμζηά ζημ ιέθθμκ;/ Zήζε βζα ηδ θήιδ, δίπθα δίπθα εζφ ηζ μ Άββεθμξ! / O 

Pαθαήθ πενζιέκεζ· ζημκ Θευ ρδθά, ηζ μζ ηνεζξ!» (υ.π., 119, 119-120). 

 θα ηα ηεπκάζιαηα ημο Andrea απμααίκμοκ ιάηαζα. Δ Lucrezia θεφβεζ ιε ηδ 

ζοβηαηάεεζδ ημο ζογφβμο, ακ ηαζ ιάθθμκ εα έθεοβε ηαζ πςνίξ αοηή, ηαζ μ ιμκμθμβζζηήξ 

ιέκεζ ιυκμξ, ιδκ έπμκηαξ ηαημνεχζεζ κα επζαάθεζ ημοξ υνμοξ ημο. Σμ ιυκμ ζίβμονμ πμο 

ιαεαίκμοιε βζα ηδ Lucrezia είκαζ υηζ λεθεφβεζ απυ ηδκ παβίδα θυβμο ζηδκ μπμία 

επζπείνδζε κα ηδκ πνμζεθηφζεζ μ ζφγοβμξ. θα ηα οπυθμζπα ιέκμοκ εκηοπχζεζξ ηαζ 

ζζπονζζιμί ημο ιμκμθμβζζηή, πνάβια ημ μπμίμ θακενχκεζ υηζ δ Lucrezia είκαζ δ πενίπηςζδ 

ημο απμδέηηδ πμο δεκ δέπεηαζ κα βίκεζ πνάβια- ακηδπείμ. Δ ζζςπή ιεηαηνέπεηαζ ζε 

εφβθςηηδ πνμμπηζηή πμο απμννίπηεζ ηδ θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ. Aοηή δ 

απυννζρδ δεκ αθμνά ζηα ζοβηεηνζιέκα ακηζηείιεκα ημο θυβμο ηςκ ιμκμθμβζζηχκ ή ζηζξ 

ζοβηεηνζιέκεξ ηνίζεζξ ηαζ αλζμθμβήζεζξ πμο ηάκεζ βζα αοηά μ μιζθδηήξ, αθθά ζημ «εβχ» 

πμο δεκ αθήκεζ πενζεχνζα κα βίκεζ «εζφ», ζημ πθαίζζμ ηδξ ζοκμιζθίαξ. 

 Οζ ιμκμθμβζζηέξ πανμοζζάγμκηαζ κα επζεοιμφκ ή κα ανίζημκηαζ εβηθςαζζιέκμζ 

ζημ ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ επζημζκςκίαξ ηαζ κα πνμςεμφκ ηδκ θμβζηή πμο αοηυ εοκμεί. O 

θυβμξ ημο ιμκμθμβζζηή δεζηυξ ή ακήεζημξ, αβκυξ ή ημο ηαημφ, αζζεδηζηά εηθεπηοζιέκμξ ή 

υπζ, δίηαζμξ ή άδζημξ, εθεφεενμξ ή ακηζδναζηζηυξ η.θ.π. ααζίγεηαζ ζηδ ζαβήκδ ηδξ 

νδημνζηήξ. Έηζζ, μζ ιμκμθμβζζηέξ πάκηα οπεναζπίγμοκ ημ ιμκμθμβζηυ επζημζκςκζαηυ 

ιμκηέθμ είηε αιοκυιεκμζ είηε επζηζεέιεκμζ, αηυιδ ηαζ υηακ εηθζπανμφκ ηδκ εκενβδηζηή 

ακηαπυηνζζδ ημο απμδέηηδ ημο θυβμο ημοξ. Δ ζδζαίηενδ ιμνθή απεφεοκζδξ ηδξ 

ηαηδβμνίαξ είκαζ ημ πθαίζζμ ζημ μπμίμ μ θυβμξ ημοξ παίνκεζ ζπήια ηαζ εηθνάγεζ ηδ θμβζηή 

ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ. 

 

B9. Η ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ εθθνξάο πξνο ηα αληηθείκελα ηνπ ιόγνπ ηνπ. 

 Δ ηαηδβμνζαηή πανάιεηνμξ πμο ακαπηφζζεηαζ ζηδκ πανμφζα εκυηδηα αθμνά ζε 

δφμ δζαθμνεηζηέξ ακηζθδπηζηέξ εέζεζξ, μζ μπμίεξ ζημζπεζμεεημφκ δφμ δζαθμνεηζηέξ 

βκςζηζηέξ ηαοηυηδηεξ βζα ηα οπμηείιεκα ηδξ εηθμνάξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ εηάζημηε εέζδ, 

απυ ηδκ μπμία ημ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ ακηζθαιαάκεηαζ ημ δεοηενμαάειζμ 

επζημζκςκζαηυ επίπεδμ ηαζ υ,ηζ αοηυ πενζθαιαάκεζ (ημ ίδζμ ημ εβχ ημο, ημοξ απμδέηηεξ ημο 

θυβμο ημο ηαζ ηα ακηζηείιεκα ημο θυβμο ημο). 

 Οζ δφμ εέζεζξ ζηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα είκαζ ημπμεεηδιέκμ έκα οπμηείιεκμ εηθμνάξ, 

δ αιινηνπηθή ηαζ δ εμσηνπηθή, μνίγμοκ δφμ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ακηίθδρδξ ηαζ 

ζημζπεζμεεημφκ δφμ δζαθμνεηζημφξ, ςξ πνμξ ηδ βκςζηζηή ημοξ ηαοηυηδηα, ηφπμοξ 
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οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ
404

. Οζ υνμζ αιινηνπία ηαζ εμσηνπία
405

 ακηθμφκηαζ απυ ημ ένβμ ημο 

M. Bakhtin, υπμο ακαθένμκηαζ ζε ηφπμοξ ζφθθδρδξ ηαζ πανμοζίαζδξ ηςκ παναηηήνςκ- 

δνχςκ απυ ημοξ δδιζμονβμφξ ημοξ. Ώθμνμφκ ζημ είδμξ ηδξ ζπέζδξ, ηδκ μπμία δζαηδνεί 

έκαξ ζοββναθέαξ ιε ημοξ ήνςεξ ημο ένβμο ημο, εκυζς δδιζμονβεί αοηυ ημ ένβμ. Δ 

αθθμημπζηή εέζδ, ηαηά ημκ Bakhtin, είκαζ αοηή πμο εειεθζχκεζ ηδκ εζδζηχξ αζζεδηζηή 

ζπέζδ ημο ζοββναθέα ιε ημοξ ήνςεξ ημο ένβμο ημο (υπμο ςξ αζζεδηζηή ζπέζδ εκκμείηαζ δ 

απμδέζιεοζδ ημο ηαθθζηέπκδ απυ ημοξ ακηζθδπηζημφξ πενζμνζζιμφξ, μζ μπμίμζ 

ζημζπεζμεεημφκ ηδ ζπέζδ ηςκ θοζζηχκ πνμζχπςκ ιε ηα άθθα θοζζηά πνυζςπα). Δ 

ζδζαζηενυηδηα ηδξ αθθμημπζηήξ εέζδξ ζοκίζηαηαζ ζημ υηζ δίκεζ ζημκ ζοββναθέα ηδ 

δοκαηυηδηα κα ζοκανενχκεζ μπμζμδήπμηε δζάζπανημ ζημζπείμ ηςκ δνχςκ ηαζ ημο ηυζιμο 

ημοξ (δζάζπανημ απυ ηδ δζηή ημοξ ακηζθδπηζηή ζημπζά) ηαζ κα ημο ελαζθαθίγεζ ηδκ 

μθμηθήνςζδ ιε ηδ ιμνθμπμίδζή ημο ςξ υθμο. O Bakhtin ηαεζζηά ζαθέξ υηζ ημ υθμκ δεκ 

ιπμνεί κα πνμηφρεζ απυ ημκ ήνςα: «O ζοββναθέαξ είκαζ ημ πθαίζζμ πμο ζπδιαηίγεζ ημ 

δοκαιζηυ υθμκ, ημ υθμκ ημο ήνςα ηαζ ημο ένβμο. Ώοηυ ημ υθμκ οπενααίκεζ ηάεε έκα απυ 

ηα ζοζηαηζηά ημο ένβμο, εεςνδιέκςκ αοημηεθχξ. Σμ υθμκ [...] δεκ εα ιπμνμφζε κα δμεεί 

ιέζα απυ ημκ ήνςα [κα δμεεί απυ ημκ ίδζμ ημκ ήνςα]406. O ήνςαξ δεκ ιπμνεί κα γήζεζ ιε 

αοηυ μφηε κα ειπκεοζηεί απυ αοηυ [...]. Σμ υθμκ ένπεηαζ ζημκ ήνςα ζακ δςνεά, απυ ιζα 

άθθδ δνχζα, δδιζμονβζηή ζοκείδδζδ, αοηή ημο ζοββναθέα»
407

. Eπζζδιαίκεζ ιάθζζηα υηζ 

                                                 
404

. ηδκ ενβαζία ιαξ βίκεηαζ θυβμξ βζα αθθμημπζηή/ ελςημπζηή εέζδ, βζα αθθμημπζηυ/ ελςημπζηυ ηνυπμ 

ακηίθδρδξ ηαζ βζα αθθμημπζηχξ/ ελςημπζηχξ ζοβηνμηδιέκα οπμηείιεκα ηδξ εηθμνάξ. 
405

. O Holquist ιεηαθνάγεζ ημοξ υνμοξ vnenaxodimost ηαζ transgradientsvo, outsideness ηαζ transgredience, 

ακηίζημζπα. Bθ.: Dialogism. Bakhtin..., υ.π., 30- 35. ηδ βαθθζηή ιεηάθναζδ ηδξ ζπεηζηήξ ιεθέηδξ ημο 

Bakhtin, μ πνχημξ υνμξ ιεηαθνάγεηαζ en dehors ηαζ μ δεφηενμξ exotopie (μζ ακαθμνέξ ζηδ ζπεηζηή ιεθέηδ 

ημο Bakhtin είκαζ απυ ηδ βαθθζηή ιεηάθναζή ηδξ: «L‟ auteur et le héros»: Esthétique..., υ.π., 27-  210). 

Aπμθεφπεδηε δ ιεηάθναζδ ηςκ υνςκ ιε ημ γεφβμξ εμσηεξηθφηεηα/ εμσηνπία ηαζ επζθέπηδηε ημ γεφβμξ υνςκ 

εμσηνπία/ αιινηνπία, βζα κα δμεεί έιθαζδ ζηδ δζαθμνά ηςκ εέζεςκ, αάζεζ ηςκ μπμίςκ μνίγμκηαζ ηα 

οπμηείιεκα εηθμνάξ, ςξ πνμξ ηδ βκςζηζηή ημοξ ηαοηυηδηα. Γζα ηδκ ιεηάθναζδ ημο υνμο vnenaxodimost ζηα 

εθθδκζηά ςξ εμσηνπία, αθ.: Γεςνβία Φανίκμο- Mαθαιαηάνδ, «Aθήβδζδ/ Aθδβδιαημθμβία. Mζα 

επζζηυπδζδ», Nέα Eζηία 1735 (Iμφκ. 2001), 972- 1017· βζα ηδ ιεηάθναζδ ημο υνμο: 1010. H εκ θυβς ιεθέηδ 

ημο Bakhtin δδιμζζεφηδηε ιεηά ημ εάκαηυ ημο, ιε αάζδ ανπεζαηυ οθζηυ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟20. ε 

ιεηαβεκέζηενα ένβα ημο, μζ έκκμζεξ αοηέξ δεκ απμοζίαγμοκ, αθθά επακενιδκεφμκηαζ ηαζ ακηζζηνέθεηαζ δ 

αλζμθμβζηή ημοξ ζπέζδ. Eηεί δδθαδή υπμο βζα ημκ Bakhtin ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟20 δ αθθμημπία ζοκδευηακ ιε 

ιία εεηζηά ζδιαζζμθμβδιέκδ έκκμζα ηδξ μθμηθήνςζδξ ημο ήνςα, βζα ημκ Bakhtin πμο ιεθεηά ημ 

πμθοθςκζηυ ιοεζζηυνδια, δ αθθμημπία ζοκδέεηαζ ηονίςξ ιε ηδκ ανκδηζηή ζδιαζζμθυβδζδ ημο 

μθμηθδνςιέκμο (πνμηεζιέκμο βζα ημκ ήνςα) ςξ ηθεζζημφ. H έκκμζα ημο μθμηθδνςιέκμο- ηθεζζημφ, ηαηά 

ημκ Bakhtin, θαθηζδεφεζ ημ ζοζηαηζηυ ηνυπμ φπανλδξ ηδξ ζοκείδδζδξ ςξ βίβκεζεαζ ηαζ ςξ πμθθαπθυηδηαξ. 

H αθθμημπία ιεηαηνέπεηαζ ζε απαλία, εκχ ηδ εέζδ ηδξ ηαηαθαιαάκεζ δ ελςημπία, ζοννζηκςιέκδ ζημκ 

ζημζπεζχδδ νυθμ ηδξ μνβάκςζδξ: ακηζηείιεκμ ηδξ ζοββναθζηήξ εεχνδζδξ ηαζ απεζηυκζζδξ είκαζ δ ίδζα δ 

θεζημονβία ηδξ αοημβκςζίαξ ημο ήνςα. Bθ.: «O ήνςαξ ηαζ δ εέζδ ημο ζοββναθέα ζε ζπέζδ ιε ημκ ήνςα ζημ 

ένβμ ημο Nημζημβζέθζηζ», Zεηήκαηα..., υ.π., 74- 122. Xνδζζιμπμζμφιε, ςζηυζμ, ηδ ιεθέηδ ημο ‟20, δζυηζ ζε 

αοηή ακαπηφζζεηαζ ζοζηδιαηζηά δ ακηίεεζδ αθθμημπία- ελςημπία. ημ δζηυ ιαξ ζφζηδια ελάθθμο, δ 

ακηίεεζδ εθανιυγεηαζ ζημ δεοηενμαάειζμ επζημζκςκζαηυ επίπεδμ, ηαζ δεκ ζοκανηάηαζ ιε ηδκ εεηζηή ή 

ανκδηζηή αλζμθυβδζδ ιίαξ απυ ηζξ δφμ εέζεζξ. 
406

. O Bakhtin («L‟ auteur et le héros»: Esthétique..., υ.π., 28), εζδζηά βζα αοηυ, οπμζηδνίγεζ υηζ «ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο εαοημφ ιαξ, είιαζηε μζ θζβυηενμ ηαηάθθδθμζ κα ακηζθδθεμφιε ημ ίδζμ ιαξ ημ πνυζςπμ ςξ 

υθμκ». 
407

. .π., 34. 
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εάκ ημ ηέκηνμ ζοβηνυηδζδξ ημο υθμο ημπμεεημφκηακ ζημκ ήνςα, εα ζπδιαηζγυηακ ιία 

θαθηζδεοιέκδ εζηυκα ζοκείδδζδξ: «H ζοκείδδζδ ημο ζοββναθέα είκαζ ζοκείδδζδ ιζαξ 

ζοκείδδζδξ· ιε άθθα θυβζα, είκαζ δ ζοκείδδζδ πμο απμζηνμββοθχκεζ ηαζ μθμηθδνχκεζ ηδ 

ζοκείδδζδ ημο ήνςα ηαζ ημο ηυζιμο ημο [...], ιε ηδ ζοκδνμιή εηείκςκ ηςκ ζημζπείςκ ηα 

μπμία είκαζ αθθμημπζηά βζα ημκ ήνςα ηαζ ηα μπμία, ακ ιεηαηνέπμκηακ ζε εββεκή ζηδ 

ζοκείδδζή ημο [ημο ήνςα], εα ηδκ θαθηίδεοακ. Έκαξ ζοββναθέαξ δεκ αθέπεζ ηαζ δεκ λένεζ 

ιυκμ αοηά πμο αθέπεζ ηαζ λένεζ μ ήνςάξ ημο [...], αθθά αηυιδ αθέπεζ ηαζ λένεζ 

πενζζζυηενα απυ αοηυκ, ηαζ ηονίςξ αοηυ ζημ μπμίμ ελ μνζζιμφ δεκ έπεζ πνυζααζδ [ημ 

υθμκ]»408. 

 Δ εζδμπμζυξ δζαθμνά, ζοκεπχξ, ηδξ αζζεδηζηήξ ζπέζδξ ημο ζοββναθέα πνμξ ημοξ 

ήνςέξ ημο είκαζ δ απμδέζιεοζδ ημο πνχημο απυ ημοξ ακηζθδπηζημφξ πενζμνζζιμφξ πμο 

ζημζπεζμεεημφκ ηδ ζπέζδ ηςκ θοζζηχκ πνμζχπςκ πνμξ ηα άθθα θοζζηά πνυζςπα. 

Ώπμηέθεζια ηδξ απμδέζιεοζδξ αοηήξ είκαζ δ δοκαηυηδηα ημο ζοββναθέα κα ζοθθαιαάκεζ 

ηαζ κα πανμοζζάγεζ ημοξ ήνςεξ ςξ μθυηδηεξ. H έκκμζα ημο ζοββναθέα, έηζζ υπςξ 

αλζμπμζείηαζ απυ ημκ Bakhtin, αθμνά θμζπυκ ζε έκακ ζδζαίηενμ ηφπμ μθμπμζδηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ, πμο οπάνπεζ ςξ “οθζηυ” δεδμιέκμ ιυκμ ζημ ίδζμ ημ ένβμ, υπζ έλς απυ 

αοηυ: «Γζα κα ανεεεί μ ζοββναθέαξ, έηζζ εκκμδιέκμξ, “ιέζα” ζημ ένβμ, πνέπεζ κα 

δζαηνίκμοιε υθα υζα οπδνεημφκ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ήνςα ηαζ ημο ζοιαάκημξ πμο 

ζοκζζηά ηδ γςή ημο, ηα μπμία είκαζ ελ μνζζιμφ αθθμημπζηά ζηδ ζοκείδδζή ημο [...]. Δ 

ανπή πμο παναηηδνίγεζ ηδ δδιζμονβζηή ζπέζδ [...] είκαζ δ αθθμημπζηή εέζδ, αθθμημπζηή 

ζημκ πχνμ, ζημκ πνυκμ, ζημ ζφζηδια αλζχκ. Aοηή επζηνέπεζ ηδ ζοκάνενςζδ ημο ήνςα ςξ 

υθμο [...]. Ώοηή δ εέζδ ημκ βεκκά [...] ζε έκα επίπεδμ φπανλδξ υπμο δεκ εα ιπμνμφζε κα 

βεκκδεεί απυ ιυκμξ ημο ή ιέζς ηςκ δζηχκ ημο δοκάιεςκ, εηεί υπμο απμηηά ζάνηα δ 

μπμία, ηαεεαοηή, δεκ έπεζ οπυζηαζδ, δεκ οπάνπεζ»409
. Δ δοκαηυηδηα ηδξ εζδζηχξ 

αζζεδηζηήξ ζπέζδξ, δ άνζδ, ηςκ θοζζηχκ (δδθαδή, ηςκ πνςημαάειζςκ) ακηζθδπηζηχκ 

πενζμνζζιχκ, εειεθζχκεηαζ ζηδκ μκημθμβζηή δζαθμνά ζοββναθέα- δνχςκ. Ώπυ ηδκ 

αθθμημπζηή εέζδ, μ άθθμξ (μ ήνςαξ), πμο απμηεθεί ακηζηείιεκμ ηδξ ακηζθδπηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ, είκαζ δοκαηυκ κα εεςνδεεί ςξ μθυηδηα ηαζ ςξ εβχ. Δ εεχνδζδ ημο ήνςα 

ςξ ζδιαίκμοζαξ μθυηδηαξ ηαζ ςξ εβχ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ζδζαίηενδ εέζδ ημο ζοββναθέα 

                                                 
408

. .π., 34. 
409

. .π., 35, 36. H παναηήνδζδ υηζ δ ήνςαξ βεκκζέηαζ ζε έκα επίπεδμ φπανλδξ ζημ μπμίμ δεκ εα ιπμνμφζε 

κα βεκκδεεί “απυ ιυκμξ ημο” ζδιαίκεζ υηζ δεκ δδιζμονβείηαζ ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δδιζμονβμφκηαζ ηα 

θοζζηά πνυζςπα, ιέζς ηδξ αζμθμβζηήξ μδμφ. Γεκζηυηενα, μ υνμξ ζοββναθέαξ δεκ ακαθένεηαζ «ζηδκ 

ροπμθμβζηά εκκμδιέκδ ζοκείδδζδ, αθθά ζηδκ εζδζηή πνμέθεοζδ ηδξ ιμνθμδμηζηήξ εκένβεζαξ, δ μπμία 

ζηαεενμπμζείηαζ ζε έκα ζδιαίκμκ πμθζηζζιζηυ πνμσυκ» (υ.π., 30). O Bakhtin ακαθένεηαζ ζε ζπγγξαθέα ή 

ζπγγξαθηθφ ιφγν, υηακ ημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ είκαζ έκαξ απνμζδζυνζζημο πμζμφ αθδβδηήξ ηαζ ζε αθεγεηή 

ζηδκ πενίπηςζδ υπμο έκα πνμζδζμνζζιέκμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, επζκμδιέκμ απυ ημκ ζοββναθέα, 

ακαθαιαάκεζ ηδ δζήβδζδ. 
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ςξ δδιζμονβμφ ημο ηυζιμο ζημκ μπμίμ ηζκείηαζ μ ήνςαξ. Με αοηή ηδκ έκκμζα, δ 

αθθμημπζηή ζπέζδ θεζημονβεί απμηθεζζηζηά, εκυζς ζζπφεζ δ δδιζμονβζηή δζαδζηαζία
410

. 

 Καηά ημκ Bakhtin δ ακηίεεζδ αθθμημπζηήξ- ελςημπζηήξ εέζδξ δεκ είκαζ ακηίεεζδ 

ααειμφ, αθθά νιηθή ακηίεεζδ. Σμ βκήζζμ θμβμηεπκζηυ ένβμ, ηαηά ημκ Bakhtin αοηήξ ηδξ 

πενζυδμο, ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιυκμ απυ ηδκ αθθμημπζηή εέζδ, εκχ ηα θοζζηά πνυζςπα 

ιπμνμφκ κα πνμζεββίζμοκ ημοξ άθθμοξ ηαζ ημκ ίδζμ ημοξ ημκ εαοηυ ιυκμ απυ ηδκ 

ελςημπζηή εέζδ. Yπάνπεζ, ςζηυζμ, δ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία μ ζοββναθέαξ, αδοκαηεί 

ιεκ κα δζαηδνήζεζ αθθμημπζηή εέζδ πνμξ ημκ ήνςά ημο, απμθεφβεζ εκημφημζξ κα βνάρεζ 

έκα ηείιεκμ ελμιμθμβδηζηυ ή εκδμζημπζηυ (ιδ- θμβμηεπκζηυ, πάκηα ηαηά ημκ Bakhtin 

αοηήξ ηδξ πενζυδμο), ηαηαθεφβμκηαξ ζηδ εέζδ πμο έηζζ ηαζ αθθζχξ ηαηαθαιαάκμοκ υθα ηα 

θοζζηά πνυζςπα πνμξ ηα άθθα θοζζηά πνυζςπα, δδθαδή ηδκ ελςημπζηή. 

 O Bakhtin, υπςξ ζδιεζχεδηε παναπάκς, μοζζαζηζηά ζοκανηά ηδκ ελςημπζηή εέζδ 

ιε ημοξ ακηζθδπηζημφξ ηαζ ηαηακμδηζημφξ πενζμνζζιμφξ ζημοξ μπμίμοξ οπυηεζηαζ ηάεε 

θοζζηυ πνυζςπμ, υηακ επζπεζνεί κα πνμζεββίζεζ έκα άθθμ θοζζηυ πνυζςπμ
411

: «ηδ γςή 

ςζηυζμ μζ ακηζδνάζεζξ ιαξ είκαζ δζάζπανηεξ, είκαζ ακηζδνάζεζξ ζε απμιμκςιέκεξ 

εηδδθχζεζξ εκυξ αηυιμο ηαζ υπζ ζημ άημιμ ςξ υθμκ. Καζ εηεί αηυιδ πμο παναηηδνίγμοιε 

έκα άημιμ ζοκμθζηά, ςξ ηαθυ, πμκδνυ, εβςζζηζηυ, εηθνάγμοιε απμηθεζζηζηά ηδ εέζδ πμο 

ηαηαθαιαάκμοιε πνμξ αοηυ, απυ πναηηζηή άπμρδ. H ηνίζδ δεκ ημ μνίγεζ, πενζζζυηενμ 

απμηαθφπηεζ αοηυ πμο ακαιέκμοιε απυ ημ άημιμ ή ιζα ζοβηονζαηή εκηφπςζή ιαξ βζα 

αοηυ ή ηέθμξ ιζα πνμαθδιαηζηή ειπεζνζηή βεκίηεοζδ [...]. Καζ, υπςξ εα δμφιε παναηάης, 

ζδίςξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο εαοημφ ιαξ είιαζηε μζ θζβυηενμ ηαηάθθδθμζ κα ακηζθδθεμφιε 

ημ εβχ ιαξ ςξ υθμκ»412. Έηζζ, εεςνεί υηζ μζ ήνςεξ πμο ζοθθαιαάκμκηαζ απυ ζοββναθείξ, 

μζ μπμίμζ παναιέκμοκ ζηδκ ελςημπζηή εέζδ, δεκ θεάκμοκ ζηδκ μθμηθήνςζδ ηαζ ιέκμοκ 

άβκςζημζ βζα ημκ ζοββναθέα ημοξ, ηαεχξ μ ηεθεοηαίμξ δεκ ζπδιαηίγεζ πμηέ ημ υθμκ, πμο 

εα έδζκε ζδιαζία ζηδκ φπανλή ημοξ: «H ελςημπζηή, πνμξ ημκ ήνςα, εέζδ, ζηδκ μπμία μ 

ζοββναθέαξ, εέθμκηαξ ηαζ ιδ, πνέπεζ κα πνμζηνέλεζ, δεκ έπεζ παναηηήνα ζοζηδιαηζηήξ 

εειεθίςζήξ ημο [ημο ήνςα], έπεζ παναηηήνα ζοβηονζαηυ ηαζ επζζθαθή [...]. Δ ελςημπζηή 

                                                 
410

. O ζοββναθέαξ, ςξ θοζζηυ- ροπμθμβζηυ οπμηείιεκμ, δεκ δζαεέηεζ ηάπμζμ πθεμκέηηδια βκχζδξ ηςκ 

δνχςκ ημο έκακηζ ηςκ άθθςκ θοζζηχκ οπμηεζιέκςκ, δδθαδή ηςκ ακαβκςζηχκ. ηακ μ ζοββναθέαξ ιζθά βζα 

ημοξ ήνςεξ ένβςκ ημο «εηθνάγεζ ιζα ζοβηονζαηή ζπέζδ ημο ιε έκακ ήνςα, ήδδ δδιζμονβδιέκμ ηαζ 

πνμζδζμνζζιέκμ· [ιζθά βζα] ηδκ εκηφπςζδ πμο ημο δδιζμονβεί [μ ήνςαξ] ςξ ηαθθζηεπκζηή ιμνθή ηαζ εηθένεζ 

ηδκ άπμρδ πμο έπεζ ηχνα βζα αοηή, απυ ιζα ημζκςκζηή, δεζηή ή άθθδ μπηζηή βςκία, υπςξ εα έηακε βζα έκα 

θοζζηυ, πνμζδζμνζζιέκμ πνυζςπμ· μ ήνςαξ έπεζ ακελανηδημπμζδεεί απυ αοηυκ ηαζ μ ίδζμξ μ ζοββναθέαξ, ςξ 

δδιζμονβυξ, έπεζ ακελανηδημπμζδεεί απυ ημκ ήνςα» («L‟ auteur et le héros»: Esthétique..., υ.π., 30). 
411

. Bθ. απυ αοηή ηδκ άπμρδ ηα ζπυθζα ημο M. Holquist (Dialogism. Bakhtin..., υ.π., 34): «Oζ ιζηνυηενμζ 

ζοββναθείξ ακηζιεηςπίγμοκ ημοξ ήνςέξ ημοξ ζακ απθμφξ άθθμοξ, ιέζς ιζαξ ζπέζδξ [...] πμο δεκ απαζηεί ημ 

αζζεδηζηυ πνμκυιζμ ηδξ ηέπκδξ [ηδκ αθθμημπία]· ηάκμοκ, μφηςξ ή άθθςξ, αοηυ πμο ηάκμοιε υθμζ ιαξ. 

Yπάνπμοκ άθθςζηε ζοββναθείξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ημοξ ήνςέξ ημοξ υπζ ιυκμ ζακ άθθμοξ, αθθά ζακ κα 

έπμοκ ηδκ εηενυηδηα ηςκ απθχκ ακηζηεζιέκςκ, ηα μπμία ζηενμφκηαζ ηάεε οπμηεζιεκζηυηδηαξ». 
412

. «L‟ auteur et le héros»: Esthétique..., υ.π., 27-28. 
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εέζδ δεκ ακηθεί ηδ ζηαεενυηδηα ηαζ ηδκ πεζζηζηή ηδξ δοκαιζηή απυ ηδ ζοκμθζηή εέαζδ 

ημο ήνςα, αοηήκ απυ ηδκ μπμία εα ιπμνμφζε κα επςθεθδεεί έκαξ ζοββναθέαξ [...] [ηζ έηζζ 

μ ήνςαξ] πανμοζζάγεηαζ ιε ηνυπμ οπμεεηζηυ, ααέααζμ»413. 

 Ώπυ ηδ ζημπζά ημο δζημφ ιαξ ζοζηήιαημξ είκαζ ιεεμδμθμβζηά απαναίηδηεξ δφμ 

δζεοηνζκήζεζξ, ζε ζπέζδ ιε ηζξ εέζεζξ ημο Bakhtin. Δ πνχηδ δζεοηνίκδζδ αθμνά ζημ 

επίπεδμ εθανιμβήξ ηςκ υνςκ ελςημπία- αθθμημπία. Δ ακηίεεζδ ελςημπία / αθθμημπία 

ακαθένεηαζ ζηδκ ακηζθδπηζηή εέζδ ημο δεοηενμαάειζμο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ. 

Ώκαθένεηαζ ζηδ εέζδ απυ ηδκ μπμία ημ οπμηείιεκμ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηθμνάξ 

πνμζεββίγεζ ημ δεοηενμαάειζμ επζημζκςκζαηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ ηζκείηαζ ηαεχξ ηαζ ημοξ 

παναηηήνεξ, μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ηα ακηζηείιεκα ημο θυβμο ημο ή ημοξ απμδέηηεξ ημο 

θυβμο ημο. Κάεε οπμηείιεκμ εηθμνάξ ημ μπμίμ πνμζεββίγεζ ημ πθαίζζμ φπανλήξ ημο (ημ 

δεοηενμαάειζμ) ή ημοξ απμδέηηεξ ή ακηζηείιεκα ημο θυβμο ημο απυ ηδκ ελςημπζηή εέζδ, 

ζημζπεζμεεηείηαζ ζηδ αάζδ ηδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ βκςζηζηχκ πενζμνζζιχκ ηςκ 

πνςημαάειζςκ οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ, δδθαδή ηςκ θοζζηχκ πνμζχπςκ. Κάεε οπμηείιεκμ 

εηθμνάξ πμο πνμζεββίγεζ ημ πθαίζζμ φπανλήξ ημο (ημ δεοηενμαάειζμ) ή ημοξ απμδέηηεξ ή 

ακηζηείιεκα ημο θυβμο ημο απυ ηδκ αθθμημπζηή εέζδ, ζημζπεζμεεηείηαζ βκςζηζηά ζηδ αάζδ 

ηδξ αλζμπμίδζδξ ιζαξ έιιεζδξ ή άιεζδξ μκημθμβζηήξ ηαζ βκςζηζηήξ δζαθμνάξ απυ ηα 

θοζζηά πνυζςπα. Δ δεφηενδ δζεοηνίκδζδ είκαζ απυννμζα ηδξ πνχηδξ. Ο Bakhtin, υπςξ 

ήδδ ακαθένεδηε, εεςνεί ανηζςιέκα εηείκα ηαζ ιυκμ ηα ένβα πμο έπμοκ πνμηφρεζ απυ ηδκ 

αθθμημπζηή ζοββναθζηή εέζδ. Με δεδμιέκμ υηζ μζ δφμ έκκμζεξ, ηδξ ελςημπίαξ ηαζ ηδξ 

αθθμημπίαξ, εθανιυγμκηαζ ζημ δεοηενμαάειζμ επζημζκςκζαηυ επίπεδμ, εθανιυγμκηαζ 

δδθαδή ζημ επίπεδμ ημο πεπμζδιέκμο, δ αθθμημπζηή εέζδ, ςξ πανάιεηνμξ, δεκ απμηεθεί 

ηνζηήνζμ αζζεδηζηήξ ακςηενυηδηαξ ηςκ ένβςκ ηα μπμία εκηάζζμκηαζ ζε ηαηδβμνίεξ, μζ 

μπμίεξ ημ ειθακίγμοκ ςξ δζαηνζηζηυ παναηηδνζζηζηυ. 

 Με ηδκ ακηίεεζδ ακάιεζα ζε οπμηείιεκα εηθμνάξ πνμζδζμνζζιέκα ηαζ ζε 

οπμηείιεκα εηθμνάξ απνμζδζυνζζηα ηςδζημπμζήζαιε ιζα ακηίεεζδ πμζμφ οπμηεζιέκςκ 

εηθμνάξ ζημ πθαίζζμ ημο δεοηενμαάειζμο επζημζκςκζαημφ ιμκηέθμο. Με ηδκ ακηίεεζδ 

αθθμημπζηήξ- ελςημπζηήξ εέζδξ ηςδζημπμζείηαζ δ ακηίεεζδ ηδξ βκςζηζηήξ ζοβηνυηδζδξ 

ηςκ οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ, ζημ πθαίζζμ ημο δεοηενμαάειζμο επζημζκςκζαημφ ιμκηέθμο ηαζ 

ηαηά ζοκέπεζα ηα βκςζηζηά υνζα ηαζ μζ βκςζηζηέξ ιέεμδμζ πμο έπμοκ ζηδ δζάεεζή ημοξ. 

 

B10. Η αιινηνπηθή ζέζε. 

 Mε ημκ υνμ αθθμημπζηή εέζδ, ακαθενυιαζηε ζηδκ ζδζαίηενδ εέζδ απυ ηδκ μπμία 

έκα οπμηείιεκμ εηθμνάξ ιπμνεί κα δζαπζζηχκεζ ηαζ κα αεααζχκεζ υπζ ιυκμ βζα ηα 

                                                 
413

. .π., 39, 40. 
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θαζκυιεκα, αθθά ηαζ βζα υ,ηζ δεκ ειπίπηεζ ζηζξ αζζεήζεζξ (εκκμείηαζ ηςκ πνςημαάειζςκ, 

θοζζηχκ οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ- ελ μο ηαζ δ δζαθμνά). Tέημζα οπμηείιεκα εηθμνάξ, βζα 

πανάδεζβια, ιπμνμφκ κα αθέπμοκ έλς απυ ημ δεοηενμαάειζμ επζημζκςκζαηυ επίπεδμ· 

ιπμνμφκ κα πθδνμθμνμφκ, ιε ηδ ιμνθή αεααζχζεςκ, υπζ ιυκμ βζα ηα θυβζα ή ηζξ πνάλεζξ 

ηςκ παναηηήνςκ- ακηζηεζιέκςκ ημο θυβμο ημοξ, αθθά ηαζ βζα ηζξ ζηέρεζξ, ηα ηίκδηνά ημοξ, 

ηζξ επζεοιίεξ ημοξ, ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ η.θ.π., πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ ηα 

ζοβηεηνζιέκα οπμηείιεκα εηθμνάξ πανμοζζάγμκηαζ κα δζαεέημοκ μλοιέκεξ, οπενθοζζηέξ ή 

δζαηαναβιέκεξ ζηακυηδηεξ ακηίθδρδξ. θα υζα βζα ηα πνςημαάειζα οπμηείιεκα εηθμνάξ 

ειπίπημοκ ζηδκ ανιμδζυηδηα ηςκ οπμεέζεςκ, ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ιε αάζδ ηα 

ακηζθδπηζηά δεδμιέκα (βεκζηυηενα ζηδκ ανιμδζυηδηα ηδξ ηαηακυδζδξ ηδξ εζςηενζηυηδηαξ 

ηςκ άθθςκ ηαζ ημο ηυζιμο), ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ αθθμημπζηά ημπμεεηδιέκςκ 

οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ, ειπίπημοκ ζηδ δζηαζμδμζία ηδξ ακηίθδρδξ. Mε αοηή ηδκ έκκμζα, 

ιπμνμφιε κα ηαηαθάαμοιε ζοκήεεζξ παναηδνήζεζξ υπςξ π.π. υηζ ηάπμζμξ παναηηήναξ 

“αθέπεζ” ζημ εζςηενζηυ άθθςκ παναηηήνςκ, υηζ “αημφεζ” ηζξ ζηέρεζξ ημοξ ηαζ αηυιδ υηζ 

“αθέπεζ” έλς απυ ημκ ηυζιμ ημο, υπζ ςξ ιεηαθμνέξ, αθθά ςξ ηονζμθεηηζηέξ πενζβναθέξ 

ηςκ οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ, ηα μπμία πανμοζζάγμκηαζ κα δζαεέημοκ ακηζθδπηζηέξ 

ζηακυηδηεξ ζοζηαηζηά άθθεξ απυ αοηέξ ηςκ πνςημαάειζςκ, θοζζηχκ οπμηεζιέκςκ 

εηθμνάξ. 

 Δ αθθμημπζηή εέζδ, ζοκεπχξ, αθμνά ζε οπμηείιεκα εηθμνάξ ηα μπμία 

ζημζπεζμεεημφκηαζ βκςζηζηχξ ςξ άιια, ζε ζπέζδ ιε ηα θοζζηά πνυζςπα, δζαθμνεηζηήξ 

θφζδξ, άθθμο είδμοξ. Γζα κα ημ εέζμοιε δζαθμνεηζηά, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ βκςνίγμοκ, 

ηαζ αοηά πμο βκςνίγμοκ, δεκ ζηδνίγεηαζ ζηδ “ιίιδζδ” ημο βκςζηζημφ ηνυπμο ηςκ 

θοζζηχκ πνμζχπςκ. Ώπμηεθεί ηδκ εβηαείδνοζδ εκυξ άθθμο βκςζηζημφ ηνυπμο. Δ 

αθθμημπζηή εέζδ ηαζ δ απμννέμοζα βκςζηζηή ηαοηυηδηα, δ αθθμημπζηή, αθμνά ζηδκ 

“οπεν”δναιαηζηή, ζηδκ “οπεν”ιμκμδναιαηζηή ηαζ ζηδκ απαββεθηζηή ηαηδβμνία. 

 φιθςκα ιε μνζζιέκεξ εεςνίεξ βζα ηδκ αθήβδζδ ηαζ ηδ ιοεμπθαζία, ιία πθεονά 

αοημφ πμο εδχ απμηαθμφιε αθθμημπζηή εέζδ ηαζ βκςζηζηή ζοβηνυηδζδ, ειθακίγεηαζ 

απμηθεζζηζηά ζε “ηνζημπνυζςπα” αθδβδιαηζηά (επζηά / ιοεμπθαζηζηά) ηείιεκα. πςξ 

οπμζηδνίγεζ δ Käte Hamburger: «δ ιυκδ ζοκεήηδ ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ μζ 

ηνζημπνυζςπεξ ιμνθέξ ιπμνμφκ κα “ιζθδεμφκ” υπζ ιυκμ ςξ ακηζηείιεκα, αθθά ηαζ ςξ 

οπμηείιεκα, υπμο είκαζ δοκαηυκ κα πανμοζζαζηεί δ οπμηεζιεκζηυηδηα ιίαξ ηνζημπνυζςπδξ 

ιμνθήξ εκυζς παναιέκεζ ηνζημπνυζςπδ, είκαζ δ επζηή ιοεμπθαζία» 
414. 

 Δ βκςζηζηή ηαοηυηδηα εκυξ οπμηεζιέκμο εηθμνάξ (ημ ηζ ηαζ ηονίςξ ημ πχξ είκαζ ζε 

εέζδ κα βκςνίγεζ), υπςξ αοημφ ζημ “ηνζημπνυζςπμ” πμίδια ημο Kααάθδ «Hβειχκ εη 

                                                 
414

. Käte Hamburger, The Logic..., υ.π., 139. 
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δοηζηήξ Λζαφδξ» (Tα πνηήκαηα B’, 1928, 74), ακάβεηαζ ζηζξ παναηηδνζζηζηέξ πενζπηχζεζξ 

αθδβδιαηζηήξ πμίδζδξ. φιθςκα ιε ηδκ ηαλζκυιδζδ πμο πνμηείκεηαζ ζηδκ πανμφζα 

ιεθέηδ, ημ πμίδια εκηάζζεηαζ ζηδκ απαββεθηζηή ηαηδβμνία. Βίκαζ ιμκμθμβζηυ απυ άπμρδ 

απεφεοκζδξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B6), ιε απνμζδζυνζζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ ςξ 

πνμξ ημ πμζυκ ημο ηαζ αθθμημπζηυ ςξ πνμξ ηδ βκςζηζηή εέζδ ηαζ ζοβηνυηδζή ημο. O 

αθδβδηήξ ιπμνεί ηαζ δίκεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ ηζ ηάκμοκ ηαζ ηζ θέκε μζ παναηηήνεξ πμο 

απμηεθμφκ ηα ακηζηείιεκα ημο θυβμο ημο ηαζ βκςνίγεζ επζπθέμκ ηα ηίκδηνα ηςκ πνάλεχκ 

ημοξ ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ημοξ. ημ ζοβηεηνζιέκμ πμίδια είκαζ ειθακήξ δ ακηζπανάεεζδ ηςκ 

δφμ βκςζηζηχκ εέζεςκ ηαζ ηαοημηήηςκ: ημο αθδβδηή ηαζ ηςκ παναηηήνςκ. Tμ οπμηείιεκμ 

ηδξ εηθμνάξ, μ αθδβδηήξ, ζημ πνχημ ηιήια ημο θυβμο ημο πανμοζζάγεζ ηδ βκχιδ ηαζ ηζξ 

ηνίζεζξ ηςκ Aθελακδνζκχκ βζα ημκ δβειυκα απυ ηδ Αοηζηή Λζαφδ: «Άνεζε βεκζηχξ ζηδκ 

Aθελάκδνεζα,/ ηεξ δέηα ιένεξ πμο δζέιεζκεκ αοημφ,/ μ δβειχκ εη Αοηζηήξ Λζαφδξ/ 

Aνζζημιέκδξ, οζυξ ημο Mεκεθάμο./ Χξ η‟ υκμιά ημο, η‟ δ πενζαμθή, ημζιίςξ, εθθδκζηή./ 

Αεπυηακ εοπανίζηςξ ηεξ ηζιέξ, αθθά/ δεκ ηεξ επζγδημφζεκ· ήηακ ιεηνζυθνςκ./ Aβυναγε 

αζαθία εθθδκζηά,/ ζδίςξ ζζημνζηά ηαζ θζθμζμθζηά./ Πνμ πάκηςκ δε άκενςπμξ θζβμιίθδημξ./ 

Θα‟ ηακ ααεφξ ζηεξ ζηέρεζξ, δζεδίδεημ,/ η‟ μζ ηέημζμζ ημ‟ πμοκ θοζζηυ κα ιδ ιζθμφκ 

πμθθά». Πθδνμθμνμφιαζηε απυ ημκ αθδβδηή υηζ Aθελακδνζκμί, ζηδνζγυιεκμζ ζηζξ 

πνάλεζξ, ηδκ ειθάκζζδ ηαζ ηα θυβζα ημο δβειυκα (απυ ηδκ ελςημπζηή εέζδ δδθαδή), 

επζπεζνμφκ κα ημκ ηαηακμήζμοκ ηαζ ημκ ηνίκμοκ ηυζιζμ, ιεηνζυθνμκα, θζβμιίθδημ ηαζ 

ααεφ ζηζξ ζηέρεζξ. ημ δεφηενμ ηαζ ζημ ηνίημ ηιήια ημο θυβμο ημο, ημ οπμηείιεκμ ηδξ 

εηθμνάξ, ζηδνζβιέκμ πθέμκ ζηδκ μζηεία αθθμημπζηή εέζδ ηαζ βκςζηζηή ημο ηαοηυηδηα, 

απμηαθφπηεζ ηδκ εζςηενζηή πναβιαηζηυηδηα ημο δβειυκα: «Mήηε ααεφξ ζηεξ ζηέρεζξ 

ήηακ, ιήηε ηίπμηε./ Έκαξ ηοπαίμξ, αζηείμξ άκενςπμξ./ Πήνε υκμια εθθδκζηυ, κηφεδηε ζακ 

ημοξ Έθθδκαξ,/ έιαε‟ επάκς, ηάης ζακ ημοξ Έθθδκαξ κα θένεηαζ·/ ηζ έηνειεκ δ ροπή ημο 

ιδ ηοπυκ/ παθάζεζ ηδκ ηαθμφηζζηδκ εκηφπςζζ/ ιζθχκηαξ ιε ααναανζζιμφξ δεζκμφξ ηα 

εθθδκζηά,/ η‟ μζ Aθελακδνζκμί ημκ πάνμοκ ζημ ρζθυ,/ ςξ είκαζ ημ ζοκήεεζμ ημοξ, μζ 

απαίζζμζ./ Γζ‟ αοηυ ηαζ πενζμνίγμκηακ ζε θίβεξ θέλεζξ,/ πνμζέπμκηαξ ιε δέμξ ηεξ ηθίζεζξ ηαζ 

ηδκ πνμθμνά·/ η‟ έπθδηηεκ μοη μθίβμκ έπμκηαξ/ ημοαέκηεξ ζημζααβιέκεξ ιέζα ημο». 

Πανμοζζάγεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο δβειυκα, ηζξ ζηέρεζξ ημο, ηα ηίκδηνα ηςκ πνάλεχκ ημο, 

ηδκ επζεοιία ημο βζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ Aθελακδνζκχκ, αθθά ηαζ ηδκ αιθίεοιδ ζηάζδ ημο 

απέκακηί ημοξ («μζ απαίζζμζ», ηνίζδ ημο νεπενημνίμο ημο ήνςα, ηδκ μπμία αλζμπμζεί μ 

αθδβδηήξ)
415

. 

                                                 
415

. Σέημζμο ηφπμο έιιεζμξ ζπμθζαζιυξ ηδξ ζθαθενυηδηαξ ηςκ ηνίζεςκ, ηςκ οπμεέζεςκ η.θ.π. πμο 

ζοκάβμκηαζ απυ ηα ακηζθδπηζηά δεδμιέκα, ιε ηδ ιμνθή δδθαδή ηδξ ακηζπανάεεζδξ ηνίζεςκ ζηδνζβιέκςκ 

ζηζξ ελςηενζηέξ εηδδθχζεζξ ηςκ παναηηήνςκ ηαζ ημο εζςηενζημφ ημοξ ηυζιμο, είκαζ βεκζηυηενα ζοκήεδξ 
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 πςξ ακαθένεδηε, δ αθθμημπζηή ηαοηυηδηα δεκ ειθακίγεηαζ ιυκμ ζηδκ 

απαββεθηζηή, αθθά αηυιδ ζηδκ “οπεν”δναιαηζηή ηαζ ζηδκ “οπεν”ιμκμδναιαηζηή 

ηαηδβμνία
416

. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, απυ ηδκ αθθμημπζηή εέζδ ζημζπεζμεεηείηαζ δ 

βκςζηζηή ηαοηυηδηα ημο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ ζημ ιοεζζηυνδια H δσή θαη νη απφςεηο ηνπ 

Tξίζηακ Σάληη, θπξίνπ απφ ζφη ημο L. Sterne. Σμ ιοεζζηυνδια ακήηεζ ζηδκ 

“οπεν”ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία. O Tνίζηαι, ημ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ, πανμοζζάγεζ 

ζηέρεζξ, ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηίκδηνα ημο εείμο ημο Tυιπζ, ημο παηένα ημο, ημο ζενέα 

Γζυνζη ηαζ άθθςκ παναηηήνςκ. O Tνίζηαι δεκ ιζθά ιυκμ βζα αοηά, αθθά αηυιδ ζοπκά 

πενζβνάθεζ ηαζ ηδ “ιμνθή” ημοξ: «[M]υθζξ πνυθενε [μ παηέναξ ημο Tνίζηαι] ηδ θέλδ α δ 

ο κ α ι ί α ηαζ ηδ ζηνζθμβφνζζε ζημ ιοαθυ ημο- αάθεδηε ιειζάξ κ‟ ακαθμβίγεηαζ 

επζηνμπάδδκ ηα είδδ ηςκ αδοκαιζχκ πμο οπήνπακ [...]. ημ ιοαθυ ημο εείμο ιμο Tυιπζ, μζ 

ζδέεξ λεθφηνςκακ ηχνα ζακ ηα ιακζηάνζα, -έαναγε απυ ακοπμιμκδζία κα εέζεζ ημ ζπέδζυ 

ημο ζ‟ εθανιμβή [...]. Βδχ υιςξ εα πνέπεζ κα ηάκεηε ιζα δζάηνζζδ- δ ζηέρδ απθχξ 

δζέζπζζε ημ ιοαθυ ημο δυηημνα θμπ, πςνίξ πακζά ή ένια, ζα ιζα απθή πνυηαζδ»417. Ο 

Tνίζηαι, δζαεέημκηαξ ακηζθδπηζηέξ ζηακυηδηεξ ηαζ βκςζηζηή δφκαιδ δζαθμνεηζηή απυ 

εηείκδκ ηςκ θοζζηχκ πνμζχπςκ, πανμοζζάγεηαζ ςξ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, κα 

πνμζανιυγεηαζ ζηδ βεκζηυηενδ δζαηήνολή ημο, υηζ «βνάθμκηαξ αοηυ πμο εημζιάγμιαζ κα 

βνάρς, δε ζημπεφς κα ζοιιμνθςεχ μφηε ιε ημοξ ηακυκεξ ημο [ημο Oνάηζμο], μφηε ιε 

ημοξ ηακυκεξ ηακεκυξ ακενχπμο ζημκ ηυζιμ»
418

. Ο Tνίζηαι δεκ αημθμοεεί πεζεήκζα 

ηακυκεξ ζφκεεζδξ, αθθά ηαζ ηονζμθεηηζηά δεκ ζοιιμνθχκεηαζ, ςξ δεοηενμαάειζμ 

οπμηείιεκμ εηθμνάξ, ιε ημοξ ηακυκεξ πμο μνίγμοκ ημοξ ακενχπμοξ ζημκ ηυζιμ (δδθαδή 

ηα πνςημαάειζμ οπμηείιεκα εηθμνάξ)
419

. 

 ηδκ “οπεν”ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία είκαζ δοκαηυκ κα εκηαπεεί, επίζδξ, ημ 

ιοεζζηυνδια ημο Proust Aλαδεηψληαο ηνλ ρακέλν ρξφλν. Σμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ 

ελζζημνεί υπζ ιυκμ δζηέξ ημο ζηέρεζξ, αθθά αηυιδ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα 

                                                                                                                                                    
ζημ ημζκςκζηυ ηαζ ηςιζηυ ιοεζζηυνδια. οκήεδξ είκαζ ηαζ ζηδκ πμίδζδ ημο Kααάθδ ζηδκ απαββεθηζηή 

ηαηδβμνία, ηαεχξ ηαζ ζηδ ιμκμδναιαηζηή, αθθά ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ. 
416

. Yπεκεοιίγμοιε υηζ ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία ειπίπημοκ ηείιεκα ιμκμθμβζηήξ ζφκεεζδξ, πμο εηθένμκηαζ 

απυ οπμηείιεκα πνμζδζμνζζιέκμο πμζμφ. 
417

. L. Sterne, H δσή θαη ε απφςεηο ηνπ Tξίζηακ Σάληη. Kπξίνπ απφ ζφη. εζζ.- ιεη.- ζδι. Έθδ Kαθθζθαηίδδ, 

Aεήκα, Gutenberg, 1992, 48, 102, 188. 
418

. .π., 9. 
419

. Aπυ ηζξ ανηεηέξ, ζηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ, ακαθμνέξ, αθ.: υ.π., 181-182: «Tμ ζχια ηαζ ημ ιοαθυ εκυξ 

ακενχπμο [...] είκαζ υπςξ αηνζαχξ έκα βζθέημ ηαζ δ θυδνα ημο· ακ ηζαθαηχζεζξ ημ έκα, ηζαθάηςζεξ ηαζ ημ 

άθθμ [...]. Kαιζά ηνζακηανζά αηυιδ απυ ημοξ πζμ ηαθμφξ, έκηζιμοξ, απενίζηεπημοξ ζάκηεζμοξ ηφπμοξ πμο 

έγδζακ πμηέ, ηαζ ηςκ μπμίςκ ηα μκυιαηα δεκ εοιάιαζ,- ζζπονίζηδηακ υηζ ηα βζθέηα ημοξ ήηακ θηζαβιέκα 

ηαη‟ αοηυ ημκ ηνυπμ, -εα ιπμνμφζεξ κα ημοαανζάζεζξ, κα ηζαθαηχζεζξ, κα δζπθχζεζξ, κα ζηνίρεζξ ηαζ κα 

ζμονχζεζξ ημ ελςηενζηυ ημοξ, χζπμο κα βίκεζ ημιιαηάηζα [...] ηαζ, ηαοηυπνμκα, ηακέκα απυ ηα εζςηενζηά 

ημοξ δε εα‟ πακε μφηε ημοιπί, πανυθα ηα δεζκμπαεήιαηα. Πζζηεφς μθυροπα υηζ ηαζ ημ δζηυ ιμο είκαζ 

θηζαβιέκμ ηάπςξ έηζζ: -δζυηζ πμηέ έκα ηαθαίπςνμ βζθέημ δε ιανηφνδζε υπςξ ημ δζηυ ιμο αοημφξ ημοξ 

ηεθεοηαίμοξ εκκζά ιήκεξ [...] --- Eζείξ, ηφνζμζ ημο Monthly Reviewer!- πχξ ιπμνέζαηε κα πεηζμηυρεηε ηαζ 

κα ηαθακίζεηε έηζζ ημ βζθέημ ιμο; -πχξ λέναηε υηζ δε εα ζηίγαηε ηαζ ηδ θυδνα ιμο;». 
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δζάθμνςκ παναηηήνςκ
420

. H εηηεκέζηενδ αλζμπμίδζδ αοηήξ ηδξ ζηακυηδηάξ ημο 

πενζθαιαάκεηαζ ζημ πνχημ ιένμξ ημο ιοεζζημνήιαημξ, ιε ηίηθμ «Aπυ ηδ ιενζά ημο 

μοάκ», αθθά δ “πνμηθδηζηυηενδ” αθμνά ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ζηέρεςκ ημο παναηηήνα 

Mπενβηυη, ζηζξ ηεθεοηαίεξ ημο ζηζβιέξ πνζκ απυ ημ εάκαημ. O Mπενβηυη, ηαηά πανάααζδ 

ηςκ ζοζηάζεςκ ημο βζαηνμφ ημο βζα ακάπαοζδ, έπεζ πάεζ κα επζζηεθηεί έηεεζδ 

γςβναθζηήξ, υπμο ακάιεζα ζε άθθμοξ πίκαηεξ, οπάνπεζ ηαζ έκαξ ημο Bενιέεν, πίκαηαξ 

απυ ημκ μπμίμ εέθεζ κα παναηδνήζεζ ιζα θεπημιένεζα: 

 

Οζ γάθεξ ημο [Mπενβηυη] αφλαζκακ· ηάνθςκε ημ αθέιια ημο, υπςξ έκα παζδί πάκς ζε ιζα ηίηνζκδ 

πεηαθμφδα πμο πνμζπαεεί κα πζάζεζ, πάκς ζηδκ πμθφηζιδ ιζηνή επζθάκεζα ημο ημίπμο. «Έηζζ 

έπνεπε κα έβναθα, έθεβε. Σα ηεθεοηαία ιμο αζαθία είκαζ πμθφ λενά, εα έπνεπε κα πενκμφζα πμθθέξ 

ζηνχζεζξ πνχια, κα θηζάλς ηδκ ίδζα ιμο ηδ θνάζδ πμθφηζιδ, υπςξ αοηή ηδ ιζηνή επζθάκεζα 

ηίηνζκμο ημίπμο». Αεκ ημο λέθεοβε, ςζηυζμ, δ ζμαανυηδηα ηδξ γάθδξ ημο. Έαθεπε ιπνμζηά ημο 

ιζα μονάκζα γοβανζά υπμο απυ ηδ ιζα ιενζά ανζζηυηακ δ ίδζα ημο δ γςή ηζ απυ ηδκ άθθδ δ ιζηνή 

επζθάκεζα ημίπμο ηυζμ ςναία γςβναθζζιέκδ ηίηνζκδ. Έκζςεε πςξ απενίζηεπηα είπε εοζζάζεζ ηδκ 

πνχηδ βζα ηδ δεφηενδ. «Αεκ εα ήεεθα υιςξ, ζηέθηδηε, κα βίκς βζα ηζξ απμβεοιαηζκέξ εθδιενίδεξ 

ημ αζήιακημ βεβμκυξ αοηήξ ηδξ έηεεζδξ». Eπακαθάιαακε ζημκ εαοηυ ημο: «Mζηνή επζθάκεζα 

ηίηνζκμο ημίπμο ιε θμλή ζηέβδ, ιζηνή επζθάκεζα ηίηνζκμο ημίπμο». Έπεζε, ζημ ιεηαλφ, 

ηζαηζζιέκμξ πάκς ζ‟ έκακ ηοηθζηυ ηακαπέ· ημ ίδζμ απυημια έπαρε κα ζηέθηεηαζ πςξ ηζκδφκεοε δ 

γςή ημο, ηαζ, αζζζυδμλα πάθζ, ζηέθηδηε: «Eίκαζ ιυκμ ιζα αανοζημιαπζά πμο ηδκ πνμηάθεζακ μζ 

ηαημρδιέκεξ παηάηεξ, δεκ είκαζ ηίπμηα». Έκα κέμ πηφπδια ημκ ηζάηζζε, ηφθδζε απυ ημκ ηακαπέ 

ζημ πάηςια, υπμο έηνελακ μζ επζζηέπηεξ ηαζ μζ θφθαηεξ. Ήηακ κεηνυξ
421

. 

 

 O Genette παναηδνεί υηζ δεκ οπάνπεζ ηαιζά ελδβδηζηή οπυεεζδ, ιε αάζδ ηδκ μπμία 

εα ιπμνμφζε κα ακαπεεί δ ελζζηυνδζδ ηςκ επζεακάηζςκ ζηέρεςκ ημο Mπενβηυη ζηδκ 

αθδβδιαηζηή πθδνμθυνδζδ, επζζδιαίκμκηαξ ηαίνζα υηζ δ πναηηζηή ιζαξ ιενίδαξ ηδξ 

ηνζηζηήξ βζα ημ ιοεζζηυνδια ημο Proust, δ μπμία ακάβεζ ημ υηζ μ Mανζέθ ελζζημνεί 

ζηέρεζξ ηςκ παναηηήνςκ- ακηζηεζιέκςκ ημο θυβμο ημο, ζε ιζα εη ηςκ οζηένςκ 

αθδβδιαηζηή πθδνμθυνδζδ, ζηδνίγεηαζ ζηδ θμβζηή ηδξ «ροπμθμβζηήξ αθδεμθάκεζαξ» ηαζ 

ζηδ θμβζηή ημο «οθζηχξ δοκαημφ κα θάαεζ πχνα». Aοηέξ υιςξ μζ δφμ θμβζηέξ, υπςξ 

οπμζηδνίγεζ μ Genette, δεκ ιπμνεί κα είκαζ έβηονα ηνζηήνζα, ηαεχξ παναβκςνίγμοκ ηδκ 

                                                 
420

. O Genette (Figures III, υ.π., 222), πνμηεζιέκμο βζα αοηή ηδκ πναηηζηή, ηάκεζ θυβμ, παζβκζςδχξ, βζα 

ζηάκδαθμ: «μ Proust θακενά λεπκά ή αιεθεί ηδ ζφιααζδ ημο αοημαζμβναθζημφ αθδβδηή ηαζ ηδκ εζηίαζδ ηδκ 

μπμία οπμαάθθεζ [...]. Eλμφ ηαζ μζ ζηδκέξ αοηέξ, ζηακδαθζζηζηέξ θακηάγμιαζ βζα ημοξ μνευδμλμοξ ηδξ 

“μπηζηήξ βςκίαξ”, υπμο ημ εβχ ηαζ μζ άθθμζ ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ. [Aοηή δ αθδβδιαηζηή 

ζηάζδ] οπενααίκεζ έκακ “κυιμ ημο πκεφιαημξ” πμο απαζηεί κα ιδκ ιπμνεί κα είκαζ ηακείξ ηαοηυπνμκα έλς 

ηαζ ιέζα». 
421

. M. Πνμοζη, Aλαδεηψληαο ηνλ ρακέλν ρξφλν, ηυι. XII: H θπιαθηζκέλε, ιεη. Π. A. Zάκκαξ, Aεήκα, 

Hνζδακυξ, 212- 213. 
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«ηεζιεκζηή ζοκμπή» ηαζ ηδκ «αθδβδιαηζηή ημκζηυηδηα»
422

. Aπυ ηδ ζημπζά ηδξ πανμφζαξ 

ιεθέηδξ, εα θέβαιε υηζ πνμηεζιέκμο βζα ηδκ απαββεθηζηή ηαηδβμνία, μζ δζαπζζηχζεζξ ηαζ 

μζ αεααζχζεζξ ημο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ βζα ηα ιδ αζζεδηά, βζα ηζξ ζηέρεζξ, ηα 

ζοκαζζεήιαηα, ηα ηίκδηνα ηςκ παναηηήνςκ (βκςζηζηή ζηακυηδηα πμο απμηεθεί υρδ ηδξ 

αθθμημπζηήξ εέζδξ ηαζ ηαοηυηδηαξ), δεκ δδιζμονβμφκ ηάπμζμ πανάδμλμ, επεζδή ζηα 

ηείιεκα ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ ημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ είκαζ, επζπθέμκ, απνμζδζυνζζημο 

πμζμφ. Ώοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ δείπκεζ υηζ οπάνπμοκ εθάπζζηα ενείζιαηα πνμζέββζζδξ ημο 

δεοηενμαάειζμο πθαζζίμο απυ ηδ ζημπζά ημο πνςημαάειζμο. 

 ηδκ πενίπηςζδ υιςξ ηδξ “οπεν”ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, ημ πμζυκ ηςκ 

οπμηεζιέκςκ ηδξ εηθμνάξ ζπδιαηίγεηαζ ζηδ αάζδ ηδξ αλζμπμίδζδξ ημο πνμζδζμνζζιέκμο 

πμζμφ ημο θοζζηχκ, πνςημαάειζςκ οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ. Έηζζ, δδιζμονβείηαζ ημ 

πενζεχνζμ βζα ηάπμζμ πανάδμλμ, ηαεχξ εφημθα παναηάιπηεηαζ ημ δεδμιέκμ υηζ δ 

“ιίιδζδ” υρεςκ ηδξ πνςημαάειζαξ επζημζκςκίαξ δεκ ηαηαθήβεζ ζημκ ζπδιαηζζιυ εκυξ 

δεοηενμαάειζμο επζημζκςκζαημφ επζπέδμο ακάιεζα ζε θοζζηά πνυζςπα (πμο ιπμνμφκ κα 

έπμοκ βκχζδ ιυκμ ελςημπζηά), αθθά ζημ ζπδιαηζζιυ επζημζκςκζαηχκ πενζζηάζεςκ 

ακάιεζα ζε πεπμζδιέκα οπμηείιεκα εηθμνάξ, ζε παναηηήνεξ, πμο ιπμνμφκ κα βκςνίγμοκ 

είηε ελςημπζηά είηε αθθμημπζηά. 

 Θεςνμφιε υηζ δ πναηηζηή κα απμδίδμκηαζ μζ αεααζχζεζξ (βζα ηα ιδ αζζεδηά) ζηδκ 

αθδβδιαηζηή πθδνμθυνδζδ απμαθέπεζ, ζηδκ ελμιάθοκζδ ηςκ επζημζκςκζαηχκ 

πενζζηάζεςκ, μζ μπμίεξ δδιζμονβμφκηαζ ζε ηείιεκα ηδξ “οπεν”ιμκμδναιαηζηήξ 

ηαηδβμνίαξ, χζηε κα είκαζ ζφιθςκεξ πνμξ ημκ ηφπμ ηδξ θοζζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ, ςξ 

πναηηζηή, ειπκέεηαζ απυ ημ αίηδια ηδξ αθδεμθάκεζαξ ηαζ ημο ροπμθμβζημφ νεαθζζιμφ ζηδ 

θμβμηεπκία. 

 ημ πθαίζζμ ηδξ αθδβδιαημθμβίαξ, έπμοκ επζζδιακεεί ηαζ άθθα “πνςημπνυζςπα” 

ηείιεκα, ζηα μπμία ειθακίγεηαζ αοημφ ημο ηφπμο δ εζηίαζε
423

 (βζα ειάξ, υρδ ημο 

αθθμημπζημφ ηνυπμο ζημζπεζμεέηδζδξ ηδξ βκςζηζηήξ ηαοηυηδηαξ), αθθά ςξ απμηθίζεζξ. 

Aπυ ηδ ζημπζά ημο ζοζηήιαημξ πμο ακαπηφζζμοιε, ηέημζα ηείιεκα δεκ είκαζ απμηθίζεζξ, 

ηαεχξ δ δέζιεοζδ βζα “ιίιδζδ” ημο βκςζηζημφ ηνυπμο ηςκ θοζζηχκ πνμζχπςκ 

(ελςημπζηυξ ηνυπμξ) πνμαθέπεηαζ ιυκμ βζα ηδ θονζηή, ηδκ δναιαηζηή ηαζ ηδ 

ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία. Mε άθθα θυβζα, δεκ εεςνμφιε υηζ δ ιμκμδναιαηζηή, δ θονζηή 

ηαζ δ δναιαηζηή είκαζ μζ “ηακμκζηέξ” βκςζηζηά ηαηδβμνίεξ, ζε ζπέζδ ιε ηζξ μπμίεξ δ 

“οπεν”ιμκμδναιαηζηή, δ απαβεθηζηή ηαζ δ “οπεν”δναιαηζηή ηαηδβμνία ζοκζζημφκ ηζξ 

                                                 
422

. G. Genette, Figures III, υ.π., 221- 222. 
423

. .π. 206- 211. 
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“πανααάζεζξ” ημοξ, αθθά υηζ, ςξ ηαηδβμνίεξ, δζαθμνμπμζμφκηαζ ςξ πνμξ ηδ βκςζηζηή 

ζοβηνυηδζδ ηςκ οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ. 

 O Genette παναηδνεί υηζ ζηδκέξ, υπςξ αοηή ηδξ πενζβναθήξ ηςκ ζηέρεςκ ημο 

εημζιμεάκαημο Mπενβηυη, απμηεθμφκ «ζηάκδαθμ» βζα ημοξ «μνευδμλμοξ ηδξ μπηζηήξ 

βςκίαξ»
424

, ηαεχξ παναααίκμοκ ημ θμβζηυ κυιμ ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ δεκ ιπμνεί κα είκαζ 

ηακείξ ηαοηυπνμκα ιέζα ζηδ δζήβδζδ/ ζζημνία ςξ παναηηήναξ ηαζ έλς απυ αοηήκ ςξ 

πακημβκχζηδξ αθδβδηήξ. Kαηά ηδκ άπμρή ιαξ, υ,ηζ ζοιααίκεζ ζε ηείιεκα υπμο 

πενζθαιαάκμκηαζ ηέημζεξ ζηδκέξ δεκ απμηεθεί πανάααζδ εκυξ θμβζημφ κυιμο, αθθά 

εέζπζζδ εκυξ δζαθμνεηζημφ. Αεκ είκαζ πανάααζδ ή απυηθζζδ απυ ημκ ηακυκα ηδξ μπηζηήξ 

βςκίαξ, μφηε έκδεζλδ αιέθεζαξ ή επζθδζιμζφκδξ απυ ηδκ πθεονά ηςκ ζοββναθέςκ, αθθά 

ζφκεεζδ άθθμο ηακυκα
425

. Δ εεχνδζδ ηςκ «μνεμδυλςκ ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ», ιέζς ηδξ 

παναπάκς ακηίεεζδξ, υπζ ιυκμ ηακμκζημπμζεί ζοβηεηνζιέκα ιμκηέθα οπμηεζιέκςκ 

εηθμνάξ, αθθά ηαζ ζοβηεηνζιέκεξ αθδβδιαηζηέξ πενζζηάζεζξ. Έηζζ, υζεξ αθδβδιαηζηέξ 

πενζζηάζεζξ δεκ οπαημφμοκ ζηδ θμβζηή ηδξ ακηίεεζδξ, πενζβνάθμκηαζ ςξ δμιζηέξ 

πανααάζεζξ· πανααάζεζξ, εκκμείηαζ, ημο πνςημαάειζμο ιμκηέθμο επζημζκςκίαξ, ζημ ααειυ 

πμο βίκεηαζ ακηζθδπηυ ςξ πνυηοπμ ημο δεοηενμαάειζμο. 

 Δ βκςζηζηή ηαοηυηδηα ηςκ αθθμημπζηά ζοβηνμηδιέκςκ οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ, 

ημοξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ιεηαδίδμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ημοξ παναηηήνεξ- ακηζηείιεκα 

ημο θυβμο ημοξ (πθδνμθμνίεξ ηέημζμο είδμοξ ζημ μπμίμ δεκ έπμοκ πνυζααζδ ηα θοζζηά 

πνυζςπα). Σμοξ δίκεζ, αηυιδ, ηδ δοκαηυηδηα κα ακαθένμκηαζ ζημ δεοηενμαάειζμ- 

πεπμζδιέκμ, παναηηήνα ημο επζημζκςκζαημφ επζπέδμο ζημ μπμίμ είκαζ ημπμεεηδιέκα, 

δείπκμκηαξ ημκ ααειυ αοημζοκείδδζδξ πμο δζαεέημοκ. 

 πςξ δ πθδνμθυνδζδ πμο αθμνά ζε ιδ αζζεδηά δεδμιέκα, πνμηεζιέκμο βζα 

“πνςημπνυζςπα” ζοιθναγυιεκα, πενζβνάθεηαζ ιε υνμοξ απυηθζζδξ ςξ παξάιεςε,
426

 έηζζ 

αοημφ ημο ηφπμο δ αοημζοκείδδζδ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ πενζβνάθεηαζ ςξ 

πανάααζδ, ςξ κεηάιεςε
427

. Ώοηυ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ ημ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ ιεηαδίδεζ 

πθδνμθμνίεξ, μζ μπμίεξ δεκ πνμένπμκηαζ απυ ημ ζφιπακ ζημ μπμίμ, ηαηά ηδκ 

αθδβδιαημθμβζηή εεχνδζδ, ανίζηεηαζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα απυ ημ επίπεδμ άνενςζδξ ζημ 

μπμίμ είκαζ ημπμεεηδιέκμ. Tα οπμηείιεκα εηθμνάξ ζηδκ απαββεθηζηή ηαηδβμνία ζοπκά 

πνμααίκμοκ ζε ζπυθζα πμο οπμδδθχκμοκ υηζ είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγμοκ ημ δεοηενμαάειζμ 

                                                 
424

. .π. 221- 222. 
425

. Γζα μνζζιέκα ηείιεκα είκαζ δοκαηυκ κα οπμζηδνζπεεί υηζ μ ζοββναθέαξ έπεζ υκηςξ ηάκεζ “θάεμξ” ςξ πνμξ 

ηδ ζημζπεζμεέηδζδ ηδξ βκςζηζηήξ ηαοηυηδηαξ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ ημο θυβμο. Tέημζεξ πενζπηχζεζξ 

ηεζιέκςκ είκαζ ελίζμο εκδεζηηζηέξ ηδξ δζαθμνάξ ακάιεζα ζηα θοζζηά πνυζςπα ηαζ ζημοξ πεπμζδιέκμοξ 

παναηηήνεξ. Mε αοηυ εκκμμφιε υηζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ θοζζηχκ πνμζχπςκ είκαζ αδζακυδηδ δ 

ειθζθμπχνδζδ ηέημζςκ “θαεχκ”. 
426

. Figures III, υ.π., 211- 212. 
427

. .π. 243- 251. 
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παναηηήνα ημο επζημζκςκζαημφ επζπέδμο ζημ μπμίμ ηζκμφκηαζ. Tέημζμο ηφπμο ζπυθζα, 

ηαηά ημκ Genette, είκαζ «ημζκυημπα» ηαζ «αεχα» ζημ ααειυ πμο πενζμνίγμκηαζ ζηδκ 

ηαφηζζδ ηδξ πνμκζηυηδηαξ ηδξ ζζημνίαξ ιε ηδ πνμκζηυηδηα ηδξ αθήβδζδξ (π.π. “υζμ μ 

ήνςαξ ηάκεζ αοηυ, έπμοιε πνυκμ κα πμφιε υηζ...”). Γεβμκυξ είκαζ υηζ αηυιδ ηαζ ζπυθζα, 

υπςξ αοηυ πμο παναεέημοιε αιέζςξ παναηάης, πμο ηείκμοκ κα οπμκμιεφζμοκ ηδκ 

αθδεμθάκεζα, εζδζηά ζε ένβα ηδξ απαββεθηζηήξ ηαηδβμνίαξ, δε δδιζμονβμφκ ζμαανέξ 

ειπθμηέξ ζηδκ ακάβκςζδ: «Aκαβκχζηδ ιμο, πνυζεπε! ζ‟ μδήβδζα απενίζηεπηα ζηδκ 

ημνοθή αοημφ ημο πακφρδθμο θυθμο ημο ηονίμο Oθβμουνεζ, ηαζ ηχνα δεκ λένς πχξ κα 

ζε ηαηεαάζς πςνίξ κα ηζαηίζεζξ ημ ζαένημ ζμο. Χζηυζμ, αξ δμηζιάζμοιε κα 

ηζμοθήζμοιε ζηδκ ηαηδθυνα πανέα, βζαηί δ δεζπμζκίξ Mπνίηγεη πηοπάεζ ημ ημοδμφκζ ηδξ 

ηζ μ ηφνζμξ Oθμβμουνεζ πάεζ βζα ημ πνυβεοιά ημο, υπμο εα πνέπεζ κα πανεονεεχ ηζ εβχ, 

ηαζ, ακ έπεζξ ηδκ εοπανίζηδζδ, εα πανχ κα ιε ζοκμδέρεζξ»428. 

 Αζαθμνεηζηά πνμαθήιαηα εέηεζ ζηδκ ακάβκςζδ ηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ έκα ηείιεκμ 

ημο μπμίμο ημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ είκαζ ηαοηυπνμκα πνμζδζμνζζιέκμ ςξ πνμξ ημ πμζυκ 

ημο ηαζ ιζθά απυ ηδκ αθθμημπζηή ακηζθδπηζηή εέζδ (ηείιεκμ δδθαδή πμο ακήηεζ είηε ζηδκ 

“οπεν”ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία, εθυζμκ είκαζ ιμκμθμβζηήξ απεφεοκζδξ, είηε ζηδκ 

“οπεν”δναιαηζηή, εθυζμκ είκαζ δζαθμβζηήξ απεφεοκζδξ). Παναεέημοιε έκα πμθφ 

παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απυ ημ ιοεζζηυνδια ημο Proust: «Έανζζηε ιεηά ηα θυβζα ηδξ 

[δ Aθιπενηίκ] ηαζ έθεβε, “___ ιμο” ή “αβαπδιέκε ιμο ___” ιε ημ υκμιά ιμο, ημ μπμίμ, 

δίκμκηαξ ζημκ αθδβδηή ημ ίδζμ υκμια ιε ημ ζοββναθέα αοημφ ημο αζαθίμο, εα ήηακ 

“Mανζέθ ιμο” ή “αβαπδιέκε ιμο Mανζέθ”»
429

. Tα ζπυθζα ηδξ Dorrit Cohn βζα ημ 

ζοβηεηνζιέκμ πςνίμ απμηεθμφκ πανάδεζβια ημο αδζελυδμο ζημ μπμίμ μδδβείηαζ ηακείξ, 

επζπεζνχκηαξ κα ακαζοκεέζεζ ηαζ κα ηαηακμήζεζ ζηδ αάζδ ηςκ βκςζηζηχκ ηακυκςκ πμο 

δζέπμοκ ηα θοζζηά πνυζςπα υ,ηζ θέβεηαζ απυ ηδκ αθθμημπζηή ακηζθδπηζηή εέζδ, ζδζαίηενα 

απυ πνμζδζμνζζιέκα οπμηείιεκα εηθμνάξ: «Aκ ημ Aλαδεηψληαο δζαααζηεί ςξ 

αοημαζμβναθία, δ μιςκοιία ημο αθδβδηή ιε ημκ ζοββναθέα δεκ ιπμνεί κα ηεεεί οπυ 

αιθζζαήηδζδ, αιθζζαήηδζδ πμο εκζζπφεηαζ απυ ηδκ οπμεεηζηή ζφκηαλδ- «δίκμκηαξ... εα 

ήηακ». Aθθά, ακ ημ Aλαδεηψληαο δζαααζηεί ςξ ιοεμπθαζία, μ αθδβδηήξ δεκ ιπμνεί κα 

βκςνίγεζ ηδκ φπανλδ ημο δδιζμονβμφ ημο, αηυιδ πενζζζυηενμ ημ υκμιά ημο [ημ υκμια ημο 

ζοββναθέα]»
430

. O αθδβδηήξ, ημ πνμζδζμνζζιέκμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, δεκ ιπμνεί ιε 

                                                 
428

. H. Fielding, H ηζηνξία ηνπ Tνκ Tδφνπλο, ελφο έθζεηνπ, ηυι. A‟, εζζ.- ιεη.- ζδι. Έθδ Kαθθζθαηίδδ, 

Aεήκα, Gutenberg, 1993, 21. 
429

. Παναηίεεηαζ ζπμθζαζιέκμ ζημ: Dorrit Cohn, The Distinction..., υ.π., 62- 63.  
430

. .π., 62-3. Kαζ οπμζδιεζχκεζ (υ.π., 63, οπ/ζδ 13): «δμιζηέξ πανααάζεζξ αοημφ ημο ηφπμο δεκ είκαζ 

αέααζα πςνίξ πνμδβμφιεκμ ζηδκ ζζημνία ημο ιοεζζημνήιαημξ [...]. Aθθά αοηυ ζοκήεςξ ζοιααίκεζ ιυκμ ζηδκ 

εηενμδζδβδιαηζηή ιοεμπθαζία ηαζ ζε ηείιεκα πμο εζηζάγμοκ ζηδ νζγζηή αοηή ιεηαθδπηζηή ιμνθή υπζ ιυκμ 

ημπζηά, αθθά ζηδ ζοκμθζηή ημοξ δμιή». 
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άθθα θυβζα κα δζαεέηεζ, ιε έιιεζμ ή άιεζμ ηνυπμ, επίβκςζδ ημο δεοηενμαάειζμο 

επζημζκςκζαημφ επζπέδμο ζημ μπμίμ είκαζ ημπμεεηδιέκμ, δδθαδή επίβκςζδ ημο 

πεπμζδιέκμο ηνυπμο φπανλήξ ημο. Δ αζηζμθυβδζδ αοηήξ ηδξ άπμρδξ είκαζ δζαθςηζζηζηή. H 

Cohn ζδιεζχκεζ υηζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ημ ηείιεκμ δδιζμονβεί έκα «ζδιαζζμθμβζηυ 

πανάδμλμ [πμο] εειεθζχκεηαζ ζηδκ αηυιδ πζμ ακμζηεζςηζηή οπένααζδ ηυζμ ηδξ 

αοημαζμβναθζηήξ υζμ ηαζ ηςκ ιοεμπθαζηζηήξ κυνιαξ»
431

. Δ ζοβηεηνζιέκδ ιοεμπθαζηζηή 

κυνια πνμτπμεέηεζ υηζ ιοεζζημνήιαηα, υπςξ αοηυ ημο Proust, πμο αλζμπμζμφκ ημ 

πναβιαηζηυ αοημαζμβναθζηυ είδμξ, οζμεεημφκ επίζδξ, ή πνέπεζ κα οζμεεημφκ, ηδκ 

ακηζθδπηζηή εέζδ ηςκ θοζζηχκ πνμζχπςκ ηα μπμία αοημαζμβναθμφκηαζ, δδθαδή ηδκ 

ελςημπζηή. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ απαββεθηζηχκ ηεζιέκςκ δεκ δδιζμονβείηαζ 

«ζδιαζζμθμβζηυ πανάδμλμ», υπζ βζαηί ημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ δίκεζ θζβυηενα ενείζιαηα κα 

δζααάζμοιε ηδκ έιιεζδ ή άιεζδ επίβκςζή ημο υηζ ανίζηεηαζ ζε έκα δεοηενμαάειζμ 

ζφιπακ, αθθά επεζδή απυ ηδ ζημπζά ημο πμζμφ ημο είκαζ απνμζδζυνζζημ
432

. 

 Ώκάθμβα ζζπφμοκ ζημ αηυθμοεμ “οπεν”ιμκμδναιαηζηυ πμίδια ημο Mπυνπεξ, ζημ 

πμίδια «Mάηιπεε». O μιζθδηήξ, ιε ιζα θμβζηή πμο δεκ ιπμνεί κα παναθναζηεί ηαεχξ δεκ 

αημθμοεεί ημκ ελςημπζηυ βκςζηζηυ ηνυπμ, ιζθά βζα ηζξ πνάλεζξ ηαζ ηα ηίκδηνά ημο ςξ 

οπμηείιεκμ αοεαίνεημ ηαζ ηαοηυπνμκα ςξ οπμηείιεκμ πμο βκςνίγεζ υηζ εα απμηεθέζεζ ζημ 

ιέθθμκ δναιαημονβζηυ παναηηήνα: «Oζ πνάλεζξ ιαξ αημθμοεμφκ ημ δνυιμ ημοξ, / πμο 

ηέθμξ δεκ έπεζ. / Γονμθένκς ημκ ααζζθζά ιμο έηζζ πμο μ έλπζν / κα ζπεδζάζεζ ηδκ 

ηναβςδία ημο»
433

. 

 Πενζζζυηενμ πενίπθμηδ είκαζ δ ακηζθδπηζηή εέζδ ημο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ ζημ 

πμίδια ημο Αεκέβνδ, «Mζθάεζ μ αβνζυπμζνμξ», ημ μπμίμ ζπμθζάζαιε, απυ άθθδ άπμρδ, 

ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα: «Eίιαζ θμζπυκ / ,ηζ θμαάζαζ / Aθθά ζε ηάπμζακ έλανζδ ημο 

εοιμεζδμφξ / εέθεζξ κα ημ πμθειήζεζξ / ζε ηίιζμκ αβχκα / ι‟ υθμ ημ νίζημ / δδθαδή ηαζ κα 

ημ ηαηααάθεζξ. / Mε ημο Θεμφ ημ εέθδια / ι‟έηακεξ πμίδια / αξ ακμίλμοιε ιία ηαζκμφνβζα 

ζεθίδα / ζηζξ ζπέζεζξ ιαξ ηζξ ηαναβιέκεξ / ηζ αξ ζηαιαηήζεζ μ ιφεμξ αοηυξ / πμο δζαζςκίγεζ 

                                                 
431

. .π., 62.  
432

. Έηζζ, ιπμνεί κα ηαηακμδεεί δ πνμεζδμπμίδζδ ημο Bakhtin, δ μπμία ζοκάδεζ ιε ηζξ απυρεζξ ημο εζδζηά ηαζ 

απμηθεζζηζηά ηδξ επμπήξ ηδξ ιεθέηδξ «L‟ auteur et le héros», υηζ «δ ζοκείδδζδ ημο ζοββναθέα είκαζ 

ζοκείδδζδ ιζαξ ζοκείδδζδξ, ιε άθθα θυβζα, είκαζ δ ζοκείδδζδ πμο απμζηνμββοθχκεζ ηαζ μθμηθδνχκεζ ηδ 

ζοκείδδζδ ημο ήνςα ηαζ ημο ηυζιμο ημο [...] κέζσ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη έμσ απφ ηε ζπλείδεζή 

ηνπ [ηνπ ήξσα] θαη αλ κεηαηξέπνληαλ ζε εγγελή ζα ηελ θαιθίδεπαλ [...]. Δ δναζηδνζυηδηα πμο ελαζθαθίγεζ 

ηδκ μθμηθήνςζή ηδξ ζημκ ήνςα είκαζ αοηή πμο ημκ ηαεζζηά παεδηζηυ, ιε ημκ ηνυπμ πμο έκα ηιήια είκαζ 

παεδηζηυ ζε ζπέζδ ιε ημ υθμκ πμο ημ απμζηνμββοθμπμζεί ηαζ πμο ημο ελαζθαθίγεζ ηδκ μθμηθήνςζή ημο» 

(Esthétique..., υ.π., 34). Ώκ ηα αθθμημπζηά ζημζπεία πμο μθμηθδνχκμοκ ημκ ήνςα ιεηαθένμκηακ ζηδ 

ζοκείδδζή ημο, εα ηδκ θαθηίδεοακ, εα ηδκ έηακακ ρεφηζηδ, πνμθακχξ ιε ιμκηέθμ αθδεμθάκεζαξ ηδ 

ζοκείδδζδ ηςκ θοζζηχκ πνμζχπςκ. Ώοηά ηα ζημζπεία πνέπεζ κα ιέκμοκ αοζηδνά ζημ θυβμ ημο ζοββναθέα. 

Τπεκεοιίγεηαζ υηζ ιε ημκ υνμ ζοββναθέαξ μ Bakhtin ακαθένεηαζ ζηδκ αθδβδιαηζηή θεζημονβία ηαζ ιε ημκ 

υνμ αθδβδηήξ ζε πνμζδζμνζζιέκα οπμηείιεκα εηθμνάξ ζηα μπμία εηπςνείηαζ δ δζήβδζδ. 
433

. X. Λ. Mπυνπεξ, H ηζηνξία ηεο λχρηαο..., υ.π., 52. 
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ημ εάκαημ»
434

. Βδχ ημ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ απεοεφκεζ ημ θυβμ ζημ δδιζμονβυ ημο. O 

πνμζςπμπμζδιέκμξ μιζθδηήξ ιζθάεζ ζημκ πμζδηή ιε ηνυπμ πμο ιεηεςνίγεηαζ ακάιεζα ζηδκ 

αοημηέθεζα ηαζ ζηδκ βκχζδ υηζ δ φπανλή ημο ελανηάηαζ απυ ηδκ απυθαζδ ημο άθθμο ζημκ 

μπμίμ ιζθάεζ, υηζ δ φπανλή ημο είκαζ πεπμζδιέκδ. 

 πςξ ακαθέναιε, δ αθθμημπζηή ακηζθδπηζηή εέζδ ςξ παναηηδνζζηζηυ ημο 

δεοηενμαάειζμο επζημζκςκζαημφ επζπέδμο δεκ απακηά ιυκμ ζε ηείιεκα ημ οπμηείιεκμ 

εηθμνάξ ηςκ μπμίςκ είκαζ πνμζδζμνζζιέκμ ηαζ ηςκ μπμίςκ δ ζφκεεζδ είκαζ ιμκμθμβζηή 

(“οπεν”ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία), αθθά ηαζ ζε ηείιεκα δζαθμβζηά (“οπεν”δναιαηζηή 

ηαηδβμνία). Πανάδεζβια εκυξ ηέημζμο ηεζιέκμο ανίζημοιε ζημ εεαηνζηυ ένβμ ημο Tieck 

Πξίγθηπαο Tζεξκπίλν, απυ υπμο ημ παναηάης απυζπαζια: 

 

Bαζζθζάξ: A! ημ‟ παιε: πμζμξ λένεζ ηζ ιαξ πενζιέκεζ!/ Έκα αδοζχπδημ πεπνςιέκμ ιαξ δζεοεφκεζ. 

Tνεθυξ: Nα ιζθήζς υπςξ ιμο θέεζ δ ηανδζά ιμο; 

Bαζζθζάξ: Xςνίξ άθθμ, ακ ιαξ πνμζηαηεφμοκ μζ εεμί. 

Tνεθυξ: Λμζπυκ κμιίγς υηζ δεκ είκαζ ηυζμ ημ πεπνςιέκμ/ υζμ ημ πείζια ημο πμζδηή, υπςξ αοηυξ/ 

απμηαθεί ημκ εαοηυ ημο, πμο αθθάγεζ υθμ ημ ένβμ,/ ηαζ δεκ αθήκεζ άκενςπμ ζηα θμβζηά ημο. 

Bαζζθζάξ: A! θίθε ιμο, κα‟ λενεξ πμζα πμνδή αββίγεζξ!/ Πυζμ εθίαμιαζ, ηαζ ιυκμ πμο ζηέθημιαζ/ 

υηζ δεκ οπάνπμοιε ηαευθμο./ O ζδεαθζζηήξ είκαζ ήδδ ιζα εθζαενή φπανλδ,/ ηζ ςζηυζμ είκαζ 

ζοκεπχξ ακαβηαζιέκμξ κα οπμεέηεζ/ υηζ δ φπανλή ημο είκαζ ηάηζ αθδεζκυ·/ ιςξ ειείξ, ειείξ 

είιαζηε ηάηζ θζβυηενμ ηζ απ‟ ημκ αένα,/ βεκκήιαηα ιζαξ λέκδξ θακηαζίαξ,/ πμο ιαξ δζεοεφκεζ ιε 

πεζζιαηζηή αοεαζνεζία./ Kαζ ζη‟ αθήεεζα ηακείξ ιαξ δεκ ιπμνεί κα λένεζ/ ηζ ιαξ εημζιάγεζ εηείκδ δ 

πέκα./ Χ ιμίνα αλζμδάηνοηδ ηςκ δναιαηζηχκ νυθςκ!
435 

 

O άκενςπμξ βεκζηά οπμεέηεζ, υπςξ οπμζηδνίγεζ μ ααζζθζάξ ζημ ένβμ ημο Tieck εζδζηυηενα 

βζα ημκ ζδεαθζζηή, υηζ δ φπανλή είκαζ ηάηζ αθδεζκυ. H ιπμνπεζζακή οπμρία, υιςξ, υηζ 

ειείξ, ακαβκχζηεξ ηεζιέκςκ ηα μπμία πενζθαιαάκμοκ πθαζιαηζηά πνυζςπα, ιπμνεί κα 

είιαζηε επίζδξ πθαζιαηζηά πνυζςπα ζε ηείιεκμ πμο δζααάγεζ ηάπμζμξ ημο μπμίμο δεκ 

                                                 
434

. T. Αεκέβνδξ, Πνίεζε 15, υ.π., 4-5. 
435

. Γζα ημ ηείιεκμ ηαζ ηδ ιεηάθναζή ημο, αθ.: P. Szondi, «O Φνήκηνζπ θέβηεθ ηαζ δ νμιακηζηή εζνςκεία. 

Mε έκα πανάνηδια βζα ηζξ ηςιςδίεξ ημο Tδη»: Δνθίκηα. Xέιληεξιηλ, Σιέγθει, Σίιιεξ, Mπέλγηακηλ, ιεη. 

ηέθθα Γ. Nζημθμφδδ, Aεήκα, Bζαθζμπςθείμ ηδξ Eζηίαξ, 1999 (α‟ βενι. έηδ. 1978), 94- 118. O Szondi 

ζπμθζάγεζ ηδκ αοημζοκείδδζδ ηδξ δναιαηζηήξ θζβμφναξ ςξ δναιαηζηήξ θζβμφναξ, ηαη‟ ειάξ ηδκ αθθμημπζηή 

πνμζέββζζδ, ςξ ελήξ: «ημκ Tδη ζοιααίκεζ ηάηζ άθθμ: μ νυθμξ ιζθάεζ βζα ημκ εαοηυ ημο ςξ νυθμ. Έπεζ 

επίβκςζδ υηζ δ ίδζα ημο δ φπανλδ ελανηάηαζ απυ ηζξ ακάβηεξ ηδξ δναιαημονβίαξ. ιςξ έηζζ δεκ πενζμνίγεηαζ 

αθθά ακηίεεηα ηενδίγεζ ζε δφκαιδ. Μέζα απυ ηδκ αοημζοκείδδζή ημο βίκεηαζ ακηζηείιεκμ ημο εαοημφ ημο, 

υπςξ αηνζαχξ ημ δζπαζιέκμ πνχζιμ νμιακηζηυ Eβχ, ημο μπμίμο απμηεθεί ηδκ αζζεδηζηή πνμαμθή» (υ.π., 

114- 115). Δ ζπέζδ ηέημζςκ δναιαηζηχκ παναηηήνςκ ιε ηδκ έκκμζα ημο πνμζχπμο δεκ είκαζ ακαβηαίμ κα 

εζδςεεί ζφιθςκα ιε αοηή ηδ θμνά. Σμ νμιακηζηυ εβχ ιπμνεί κα εεςνδεεί ιία ακάβκςζδ ημο εβχ ιε υνμοξ 

ηεζιεκζηυηδηαξ, υνμοξ πμο ακηθμφκηαζ απυ ημκ ηνυπμ φπανλδξ ηςκ παναηηήνςκ. Eκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ, 

ζημ πθαίζζμ ηδξ “οπεν”δναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, δ εηηεκήξ ζφκεεζδ ημο η. Bααμφνδ Πνχ πάεη, πνχ κε πάεη 

απηφ ην πνίεκα (Aεήκα, Eνιήξ, 1985), ηδκ μπμία, ςζηυζμ, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ζπμθζάζμοιε εδχ. 
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βκςνίγμοιε ηακ ηδκ φπανλδ
436

, απυ ηδ δζηή ιαξ ζημπζά, θεζημονβεί, ςξ οπυικδζδ υηζ είκαζ 

ααάζζιδ δ ακάβκςζδ ηςκ πεπμζδιέκςκ παναηηήνςκ ιε υνμοξ ιέζς ηςκ μπμίςκ 

ακηζθαιαακυιαζηε ηα θοζζηά πνυζςπα. Ώοηυ ιε ηδκ έκκμζα υηζ, ζημ ααειυ πμο 

ιεηαθένμοιε ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ακάβκςζδξ πεπμζδιέκςκ πενζζηάζεςκ εηθμνάξ, 

υνμοξ ηςκ θοζζηχκ πενζζηάζεςκ εηθμνάξ, ημοξ μπμίμοξ δεκ εββνάθμοκ ή ηαζ απμηθείμοκ 

ηα ίδζα ηα ένβα, (ηαζ άνα ημοξ ιεηαθένμοιε ααάζζια), δδιζμονβμφκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ 

βζα ηδ ιεηαθμνά υνςκ ηαηακυδζδξ απυ ημ πεπμζδιέκμ ζημ πναβιαηζηυ. 

 Καηαθήβμκηαξ, δ αθθμημπζηή ζοβηνυηδζδ ηςκ οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ, δεκ 

δεζιεφεηαζ ηαηδβμνζαηά ζηδκ αλζμπμίδζδ ημο βκςζηζημφ ηνυπμο ηςκ θοζζηχκ 

οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ. Έηζζ, ηακέκα είδμξ εζςηενζηήξ ακαβηαζυηδηαξ δεκ επζαάθθεζ κα 

οπυηεζκηαζ μζ παναηηήνεξ ζημοξ βκςζηζημφξ πενζμνζζιμφξ ζημοξ μπμίμοξ οπυηεζκηαζ ηα 

θοζζηά πνυζςπα. Καζ, αεααίςξ, ηακέκαξ είδμξ εζςηενζηήξ ακαβηαζυηδηαξ δεκ επζαάθθεζ 

μζ παναηηήνεξ κα ειθακίγμοκ ημ ίδζμ είδμξ ζοκμπήξ πμο οπμηίεεηαζ υηζ ειθακίγμοκ ηα 

θοζζηά πνυζςπα. Γζα αοηυκ ημ θυβμ, μζ ηαηδβμνίεξ, ηςκ μπμίςκ ηα οπμηείιεκα ηδξ 

εηθμνάξ είκαζ αθθμημπζηχξ ζοβηνμηδιέκεξ, εββνάθμοκ ηείιεκα ηα μπμία οπμκμιεφμοκ 

ηδκ εκηφπςζδ ιίιδζδξ ημο πνςημαάειζμο επζημζκςκζαημφ ιμκηέθμο, απυ ηδκ άπμρδ ηδξ 

βκςζηζηήξ ζφζηαζδξ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ. 

 

B11. H εμωηνπηθή ζέζε θαη ε δεζπόδνπζα ινγηθή ηεο κνλνδξακαηηθήο θαηεγνξίαο: ε 

θαβαθηθή πνηεηηθή. 

 Δ ελςημπζηή εέζδ ζημζπεζμεεηείηαζ ζηδ αάζδ ηδξ ιίιδζδξ (ιε ηδκ έκκμζα ηδξ 

αλζμπμίδζδξ) ηςκ βκςζηζηχκ πενζμνζζιχκ ηαζ ηςκ βκςζηζηχκ ιεεμδεφζεςκ πμο ζζπφμοκ 

βζα ηα πνςημαάειζα οπμηείιεκα εηθμνάξ, ηα θοζζηά πνυζςπα
437

. Πνυηεζηαζ, δδθαδή, βζα 

αλζμπμίδζδ ηςκ πενζμνζζιχκ, ημοξ μπμίμοξ ακηζιεηςπίγεζ έκα θοζζηυ πνυζςπμ, υηακ 

επζπεζνεί κα πνμζεββίζεζ, κα ηαηακμήζεζ έκα άθθμ θοζζηυ πνυζςπμ, αθθά ηαζ ημκ ίδζμ ημο 

ημκ εαοηυ ηαζ ημ πθαίζζμ ηδξ φπανλήξ ημο
438

. O θυβμξ ημο εηάζημηε πνμζχπμο βζα ηα 
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. Δ οπμρία αοηή είκαζ έκα εέια πμο επακένπεηαζ ζηα θακηαζηζηά δμηίιζα ηαζ δζδβήιαηα ημο Mπυνπεξ. 

Βδχ πενζμνζγυιαζηε κα ακαθένμοιε ηα «Kοηθζηά ενείπζα» (Mπζνπιαζίεο, ιεη. Α. Kαθμηφνδξ, Aεήκα, 

φρζθμκ, 1990, 41-46). ημ δζήβδια μ ήνςαξ- ιάβμξ μκεζνεφεηαζ ηαζ πναβιαημπμζεί, ιέζς ημο μκείνμο, ηδκ 

ηαηαζηεοή εκυξ “ακενχπζκμο” πθάζιαημξ. «Πνμδβμοιέκςξ υιςξ (βζα κα ιδκ ηαηαθάαεζ πμηέ πςξ ήηακ 

πθάζια ημο μκείνμο ηαζ κα εεςνεί ημκ εαοηυ ημο άκενςπμ ζακ ημοξ άθθμοξ) ημο ειθοζά ηδκ απυθοηδ θήεδ 

ημο πνυκμο ηδξ ιαεδηείαξ ημο [...]. Nα ιδκ είζαζ ακενςπμξ αθθά πνμαμθή ημο μκείνμο άθθμο ακενχπμο- 

ηαπείκςζδ θμαενή, ίθζββμξ!». O ιάβμξ ςζηυζμ εα ακαηαθφρεζ υηζ ηαζ μ ίδζμξ είκαζ πθάζια ημο μκείνμο εκυξ 

άθθμο (υ.π., 45, 46). 
437

. φιθςκα ιε ηδκ πανμφζα ηαλζκμιζηή πνυηαζδ, εηηυξ απυ ηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία, δ δναιαηζηή, δ 

δζαθμβζηή ηαζ δ θονζηή ηαηδβμνία ειθακίγμοκ επίζδξ ημ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ελςημπίαξ. ηδ ζοκέπεζα εα 

αζπμθδεμφιε απμηθεζζηζηά ιε ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ. 
438

. Λυβς ηδξ ελςημπζηήξ ακηζθδπηζηήξ εέζδξ, ηα οπμηείιεκα εηθμνάξ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, 

πανμοζζάγμκηαζ κα εκκμμφκ ηδκ φπανλή ημοξ ςξ αοεαίνεηδ, ςξ αοηυκμιδ. Tμ δεοηενμαάειζμ πθαίζζμ βζα 

ημοξ ιμκμθμβζζηέξ είκαζ πνςημαάειζμ, δδθαδή θοζζηυ, πναβιαηζηυ. 
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άθθα πνυζςπα ή πνμξ ηα άθθα πνυζςπα δζαιμνθχκεηαζ απυ ηδκ δζηή ημο πνυεεζδ θυβμο, 

απυ ηδ δζηή ημο πνμμπηζηή, ςξ απάληεζε ζηδκ πνμμπηζηή ηςκ άθθςκ
439

. Αζαιμνθχκεηαζ 

υιςξ αηυιδ απυ έκα εηενυηθδημ ηαζ ηάπμηε ακηζθαηζηυ ζφκμθμ, απμηεθμφιεκμ απυ υζα 

ιπμνεί κα βκςνίγεζ ιε ζπεηζηή αεααζυηδηα βζα ημοξ άθθμοξ, ηαζ υζα πζζηεφεζ ή ζζπονίγεηαζ 

υηζ πζζηεφεζ, ηαεχξ επζπεζνεί κα ημοξ πνμζεββίζεζ ιε ζοκμθζηυηενμ ηνυπμ, κα ηαηακμήζεζ 

ηδκ πνμμπηζηή ημοξ
440

, δζαιμνθχκεηαζ δδθαδή ςξ εξψηεζε. ζα ιπμνεί κα βκςνίγεζ ιε 

ζπεηζηή αεααζυηδηα, είκαζ ιυκμ ζφκμθα ζδιείςκ, πμο θεάκμοκ ζηζξ αζζεήζεζξ ημο, αοηά 

δδθαδή  πμο αημφεζ ημοξ άθθμοξ κα θέκε ηαζ αοηά πμο ημοξ αθέπεζ κα ηάκμοκ. Tα 

πνμδβμφιεκα, ςζηυζμ, είκαζ απμζπαζιαηζηά. Ξένεζ ιυκμ μνζζιέκα απυ ηα θυβζα ηαζ ηζξ 

πνάλεζξ ημοξ, εηείκα πμο ιαεαίκεζ ηοπαία ή ιέζς ηδξ επζθμβήξ ηςκ άθθςκ. Σμ κυδια υιςξ 

θυβςκ ηαζ πνάλεςκ, ημο ζοκυθμο αοηχκ ηςκ ζδιείςκ, δεκ πνμηφπηεζ απυ ηδκ απθή 

ακαβκχνζζδ ηδξ ζδιαζίαξ ημοξ. Δ απθή ακαβκχνζζδ ηδξ ζδιαζίαξ εκυξ ζοκυθμο ζδιείςκ 

είκαζ, αέααζα, ηιήια ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαηακυδζδξ, αθθά ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζδιαζία απυ ηδ 

ζημπζά ημο βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ υπζ απυ ηδ ζημπζά ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ 

επζημζκςκίαξ. Με ηα πνμδβμφιεκα, ακαθενυιαζηε ζηδ ζπδιαηζηή απυδμζδ ηςκ 

ζοζηαηζηχκ ηδξ ηαηακυδζδξ απυ ηδ ζημπζά ηδξ εηθμνάξ, υπςξ αοηή, δ ηαηακυδζδ, 

ειθακίγεηαζ ζηζξ παναηδνήζεζξ ημο Bakhtin πάκς ζημ εέια ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ηςκ 

ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ. O Bakhtin ηάκεζ θυβμ βζα ηέζζενζξ, δζαηνζηέξ ιεκ, αθθά 

αλεπχνζζηεξ πνάλεζξ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ηαηακυδζδξ: α) ηδκ ροπμθοζζμθμβζηή ακηίθδρδ 

ημο θοζζημφ ζδιείμο· α) ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ζδιαζίαξ ημο ζδιείμο απυ ηδ ζημπζά ημο 

ζοζηήιαημξ ηδξ βθχζζαξ· β) ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ημο ζε έκα ζοιθναζηζηυ 

πθαίζζμ (ζηδκ ηαηακυδζδ αοηή εα ακαθενυιαζηε ιε ημκ υνμ ζπκθξαζηηθή θαηαλφεζε)· δ) 

                                                 
439

. Αζαιμνθχκεηαζ δδθαδή ηαζ απυ αοηά πμο μ ίδζμξ μ ιμκμθμβζζηήξ επζδζχηεζ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

επζημζκςκίαξ. Aοηή δ πθεονά ελεηάγεηαζ ζηδκ επυιεκδ εκυηδηα. Eδχ ιπμνμφιε κα πμφιε πνμηαηααμθζηά υηζ 

μ θυβμξ ημο ιμκμθμβζζηή ζοκημκίγεζ δφμ θαζκμιεκζηά ακηίεεηα αζηήιαηα· αθεκυξ ημ αίηδια ηδξ ηαηακυδζδξ 

ημο άθθμο ηαζ αθεηένμο ημ αίηδια ηδξ πνμχεδζδξ ηςκ ίδζςκ επζδζχλεςκ. Tμ ζπέδζμ θυβμο ημο ιμκμθμβζζηή 

ελοθαίκεηαζ ζηδ αάζδ ημο ζοκδοαζιμφ ηςκ δφμ αζηδιάηςκ, ζοπκυηενα υιςξ ημ έκα απυ ηα δφμ αζηήιαηα 

οπενζζπφεζ ηαζ ζπακζυηενα ελζζμννμπμφκηαζ. 
440

. φιθςκα ιε ηζξ απυρεζξ ημο Bakhtin, ζημ ηείιεκυ ημο «Πνμξ ιζα ιεεμδμθμβία ηςκ ακενςπζζηζηχκ 

επζζηδιχκ» [= 1974] (ιεη. Mανία Γκδζίμο- Α. Aββεθάημξ, αθ.: Α. Aββεθάημξ, H “θσλή” ηεο κλήκεο. 

Δνθίκην γηα ηα ινγνηερληθά είδε, Aεήκα, Nέα φκμνα- A. A. Λζαάκδξ, 1997, 241- 265) , οπάνπμοκ δφμ 

ααζζημί ηνυπμζ βκχζδξ. H ηαηακυδζδ, μ βκςζηζηυξ ηνυπμξ πμο πνμζζδζάγεζ ζηδ βκχζδ ηςκ πνμζχπςκ ηαζ 

βεκζηυηενα ηδξ ζδιαίκμοζαξ φθδξ, ηαζ μ βκςζηζηυξ ηνυπμξ ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ, πμο πνμζζδζάγεζ ζηδ 

βκχζδ βζα ηα πνάβιαηα. ηδκ πανμφζα εκυηδηα εα ιαξ απαζπμθήζεζ ιυκμ μ βκςζηζηυξ ηνυπμξ ηδξ πνχηδξ 

εηδμπήξ. Θεςνδηζηά, αέααζα, δ ελςημπζηή βκςζηζηή ζοβηνυηδζδ ηςκ δεοηενμαάειζςκ οπμηεζιέκςκ 

εηθμνάξ, ηαεχξ αλζμπμζεί ηδ βκςζηζηή ζοβηνυηδζδ ηςκ πνςημαάειζςκ οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ, είκαζ 

δοκαηυκ κα ζοιπενζθάαεζ ηαζ ημ βκςζηζηυ ηνυπμ ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, ζημ 

ιμκμδναιαηζηυ πμίδια ημο Browning «An Epistle Containing the Strange Medical Experience of Karhish, 

the Arab Physician» (The Poems, ηυι. A‟, 565- 573), μ ιμκμθμβζζηήξ, μ άναααξ βζαηνυξ Karhish επζπεζνεί κα 

πανμοζζάζεζ ζημκ απμδέηηδ ηδξ επζζημθήξ ημο, αθθά ηαζ ζημκ εαοηυ ημο ημ πνυαθδια ηδξ ακάζηαζδξ ημο 

Λαγάνμο απυ ημκ Xνζζηυ. ηδκ επζζημθή ςζηυζμ μ βκςζηζηυξ ηνυπμξ ηδξ επζζηήιδξ ζοκοπάνπεζ ηαζ 

ιάθζζηα ιε πνμαθδιαηζηυ ηνυπμ ιε ηδκ πνμζπάεεζα ημο Karhish κα ηαηακμήζεζ ηυζμ ημκ Λάγανμ υζμ ηαζ ηδ 

ζδιαζία ηδξ κέαξ ενδζηείαξ. Πμθφ παναηηδνζζηζηά, δ επζζημθή ηεθεζχκεζ ιε ηδκ απμνδιαηζηή ζηάζδ ημο 

Karhish: «O ηνεθυξ [μ Λάγανμξ] είπε υηζ Eηείκμξ έηζζ έπεζ πεζ. Eίκαζ πανάλεκμ» (υ.π., 573). 
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ηδκ εκενβδηζηή ηαηακυδζή ημο, ςξ απυηνζζδ, αλζμθμβζηή ακηίδναζδ ζε αοηυ ημ 

ζοιθναζηζηυ πθαίζζμ (ζηδκ ηαηακυδζδ αοηή εα ακαθενυιαζηε ιε ημκ υνμ απνθξηηηθή 

θαηαλφεζε)
441

. Μζα ηέημζα ζφθθδρδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηδκ ειπμδίγεζ απυ ημο κα ηαηαζηεί 

μοδέηενδ ηαζ ελ απμζηάζεςξ δζαδζηαζία· δζαδζηαζία, δδθαδή, πμο ηθείκεζ εθυζμκ δ 

πνμμπηζηή ημο άθθμο ηαηακμδεεί ζημ ζοιθναζηζηυ ηδξ πθαίζζμ, έζης ηαζ ακ ηαηακμδεεί 

ςξ «γήηδια οπυ υνμοξ»
442

. Δ ηαηακυδζδ έπεζ εκενβδηζηυ παναηηήνα. Βίκαζ ενχηδζδ, 

ηαηακυδζδ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο άθθμο, αθθά ηαζ απάκηδζδ ζηδκ πνμμπηζηή ημο άθθμο απυ 

ηδκ πνμμπηζηή εηείκμο μ μπμίμξ ηαηακμεί. Έηζζ εκκμδιέκδ δ ηαηακυδζδ, αθμνά ζε 

μθυηθδνμ ημο πθέβια ηδξ επζημζκςκίαξ. Ώκ, υπςξ δεπυιαζηε εδχ, δ εηθμνά νοειίγεηαζ 

ηυζμ απυ ημ πμφ απμαθέπεζ (δ πνμμπηζηή ημο εηάζημηε εβχ) υζμ ηαζ απυ ηδκ ηαηακυδζδ 

ηδξ πνμμπηζηήξ ημο άθθμο, δ ηαηακυδζδ εκοπάνπεζ ζημ πμφ απμαθέπεζ δ εηθμνά, 

ημοθάπζζημκ ςξ πνμξ ημ αλζμθμβζηυ ιένμξ ηδξ. 

 Σμ κυδια ζοκεπχξ θυβςκ ή/ ηαζ πνάλεςκ, εκυξ δεδμιέκμο ζοκυθμο ζδιείςκ, 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζοκμθζηυηενδ πνμζέββζζή ημοξ, δ μπμία αθμνά ηυζμ ζηδ δζαπθμηή ημοξ 

ιε ημ εηάζημηε ζοιθναζηζηυ πθαίζζμ υζμ ζηδ δζαθμβζηή ημπμεέηδζδ ημο ιμκμθμβζζηή 

έκακηζ αοημφ ημο ζοκυθμο ζδιείςκ. Σμ ζοιθναζηζηυ πθαίζζμ δεκ πενζμνίγεηαζ ζε ζφκμθα 

θυβςκ ηαζ πνάλεςκ (πνμδβμφιεκςκ ή ακαιεκυιεκςκ) αθθά πενζθαιαάκεζ ηαζ ζφκμθα 

ζδιείςκ, ηα μπμία δεκ οπμπίπημοκ ζηζξ αζζεήζεζξ ημο ιμκμθμβζζηή. Ώοηά ηα ζφκμθα 

ζδιείςκ πενζθαιαάκμοκ, ακάιεζα ζε άθθα, έκα οθζηυ υπςξ μζ ζηέρεζξ, ηα ηίκδηνα, μζ 

επζεοιίεξ ημοξ (δδθαδή πενζθαιαάκμοκ ημκ εζςηενζηυ θυβμ ηςκ άθθςκ)
443

. Tμ βεβμκυξ υηζ 

μ ιμκμθμβζζηήξ, θυβς ηδξ ελςημπζηήξ ημο ακηζθδπηζηήξ εέζδξ, δεκ είκαζ ζε εέζδ κα 

βκςνίγεζ ημ πενζεπυιεκμ αοηχκ ηςκ ζοκυθςκ ζδιείςκ, δεκ ζδιαίκεζ υηζ αβκμεί ηδκ φπανλή 

ημοξ ή ηδ αανφκμοζα εέζδ ζημ ζοιθναζηζηυ πθαίζζμ ηςκ επζιένμοξ θυβςκ ηαζ πνάλεςκ, 

πμο ακηζιεηςπίγεζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ηαηακυδζδξ. O ιμκμθμβζζηήξ, υπςξ ηαζ ηα θοζζηά 

πνυζςπα, δεκ πανμοζζάγεηαζ κα δζαεέηεζ ημ βκςζηζηυ πθεμκέηηδια ηςκ οπμηεζιέκςκ 

εηθμνάξ πμο είκαζ αθθμημπζηά ςξ πνμξ ηδ βκςζηζηή ημοξ εέζδ ηαζ ζφζηαζδ. Με αοηή ηδκ 

                                                 
441

. M. Bakhtin, «Πνμξ ιζα ιεεμδμθμβία ηςκ ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ», υ.π., 241- 265. 
442

. .π. 248. 
443

. «[H] ηαηακυδζδ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιυκμ ιέζς εκυξ ζδιεζςηζημφ οθζημφ (π.π. ζημκ εζςηενζηυ θυβμ) 

[...]. ημ ηάεε ζδιείμ ακηζπαναηίεεηαζ άθθμ ζδιείμ ηαζ [...] δ ίδζα δ ζοκείδδζδ ιπμνεί κα πναβιαηςεεί ηαζ 

κα ιεηαηναπεί ζε έκα πναβιαηζηυ βεβμκυξ ιυκμ ιε ηδκ οθζηή ηδξ ιμνθμπμίδζδ ζηα ζδιεία. Δ ηαηακυδζδ 

ημο ζδιείμο είκαζ δ δζαδζηαζία ζοζπεηζζιμφ εκυξ δεδμιέκμο ζδιείμο πμο πνέπεζ κα βίκεζ ηαηακμδηυ ιέζς 

άθθςκ ζδιείςκ ήδδ βκςζηχκ· ιε άθθα θυβζα δ ηαηακυδζδ απακηάεζ ζημ ζδιείμ ιε άθθα ζδιεία. Ώοηή δ 

αθοζίδα ηδξ ζδεμθμβζηήξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ηαηακυδζδξ, πμο μδδβεί απυ έκα ζδιείμ ζημ άθθμ ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα ζε έκα ηαζκμφνβζμ ζδιείμ, είκαζ εκζαία ηαζ δζανηήξ: απυ έκακ ηνίημ ζδιεζςηζημφ παναηηήνα, 

ηαζ βζ‟ αοηυ οθζηυ, πενκάιε ζε άθθμ ηνίημ ημο ίδζμο παναηηήνα. Αεκ οπάνπμοκ νήλεζξ, δ αθοζίδα δε 

αοείγεηαζ πμηέ ζε ιζα εζςηενζηή φπανλδ ιδ οθζηή, πμο κα ιδκ παίνκεζ ηδ ιμνθή εκυξ ζδιείμο». B. N. 

Bμθμζίκμθ, Mαξμηζκφο θαη θηινζνθία ηεο γιψζζαο, πνμθ.- ιεη. B. Aθελίμο, Aεήκα, Παπαγήζδξ, 1998 (α‟ 

νςζ. έηδ. 1929), 64. 
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έκκμζα, δ ηαηακυδζδ ηζκείηαζ επζζθαθχξ, ανίζηεηαζ ζηαεενά εκχπζμκ εκυξ αζκίβιαημξ, ημο 

μπμίμο ιάθζζηα δεκ βκςνίγεζ υθμοξ ημοξ υνμοξ. 

 Oζ πνμδβμφιεκεξ παναηδνήζεζξ δεκ ζδιαίκμοκ υηζ ζηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία, 

μζ ιμκμθμβζζηέξ πανμοζζάγμκηαζ κα “ιπαίκμοκ” ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ηαηακυδζδξ, 

εκκμδιέκδξ ςξ δηαινγηθφηεηαο
444

, ηςκ άθθςκ ηαζ ημο εαοημφ ημοξ ιε αοημφξ αηνζαχξ ημοξ 

υνμοξ, μφηε ηακ υηζ πανμοζζάγμκηαζ κα ηαημνεχκμοκ ή κα επζδζχημοκ κα πενζθάαμοκ ζηδ 

δζαδζηαζία επζημζκςκίαξ ιε ημοξ άθθμοξ παναηηήνεξ, ηδ ζοιθναζηζηή ηαζ απμηνζηζηή 

ηαηακυδζδ ηςκ θυβςκ ηαζ ηςκ πνάλεχκ ημοξ. Κάηζ ηέημζμ ελάθθμο δεκ ζζπφεζ μφηε ηαζ βζα 

ηα ίδζα ηα θοζζηά πνυζςπα. πςξ ήδδ ζδιεζχζαιε (αθ. εκυηδηα B5) ιυκμ ζε ηνία απυ ηα 

ηέζζενα είδδ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ ημ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ ημο οπμηεζιέκμο 

ηδξ εηθμνάξ αλζμπμζείηαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ θμβζηήξ ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ. Βκχ 

ζημκ δναιαηζηυ, ζημκ εηθναζηζηυ ηαζ ζημκ ιεζηηυ ιμκυθμβμ ημ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ 

αλζμπμζείηαζ βζα ηδκ πανμοζίαζδ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ ςξ ζοκμθζηά ηαζ 

ζοζηαηζηά ακαλζυπζζημο, ζημκ νδημνζηυ ιμκυθμβμ δεκ ζζπφεζ ημ ίδζμ. Ώκηίζημζπα ζζπφμοκ 

ηαζ βζα ημκ ηνυπμ αλζμπμίδζδξ, ζε εζδμθμβζηυ επίπεδμ, ηδξ επζημζκςκζαηήξ παναιέηνμο 

ηδξ ελςημπζηήξ βκςζηζηήξ εέζδξ. ε ηνία ιυκμ απυ ηα ηέζζενα είδδ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ 

ηαηδβμνίαξ, δδθαδή ζημκ δναιαηζηυ, ζημκ ιεζηηυ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ5) ηαζ 

ζημκ νδημνζηυ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ4) ιμκυθμβμ, δ ελςημπζηή βκςζηζηή 

ζφζηαζδ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ αλζμπμζείηαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ θμβζηήξ ηδξ 

ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ (πνμζέββζζδ ημο ακηζηεζιέκμο ημο θυβμο ιε υνμοξ δζαθμβζηυηδηαξ), 

εκχ ζημκ εηθναζηζηυ ιμκυθμβμ δεκ ζζπφεζ ημ ίδζμ
445

. πςξ επζζδιαίκεζ μ Bakhtin, μ 

                                                 
444

. Δ δζαθμβζηυηδηα δεκ είκαζ θαζκυιεκμ ακζπκεφζζιμ ζημ επίπεδμ ηδξ βθχζζαξ, αθθά ημο θυβμο, ηδξ 

επζημζκςκίαξ. Ώπθμοζηεφμκηαξ, είκαζ δοκαηυκ κα εκημπίζμοιε δζαδζηαζία δζαθμβμπμίδζδξ, ηάεε θμνά πμο 

έκαξ θυβμξ πνμζακαημθίγεηαζ ζημ ακηζηείιεκυ ημο, ιε ηδ δζαιεζμθάαδζδ εκυξ έηενμο θυβμο πάκς ζημ ίδζμ 

ακηζηείιεκμ. Ώκηζεέηςξ, δ ιμκμθμβζηυηδηα αθμνά ζε ηάεε θυβμ μ μπμίμξ πνμζακαημθίγεηαζ απμηθεζζηζηά 

ζημ ακηζηείιεκυ ημο. Γζα ιζα πμθφπθεονδ ακαθμνά ζηζξ ζδζαίηενεξ ιμνθέξ πμο είκαζ δοκαηυκ κα θάαεζ δ 

δζαθμβμπμζδηζηή δζαδζηαζία. Bθ.: M. Bakhtin, Zεηήκαηα..., υ.π., 290- 320. Να παναηδνήζμοιε ζε αοηυ ημ 

ζδιείμ υηζ δ δζαιεζμθάαδζδ ηδκ μπμία αζηεί μ έηενμξ θυβμξ δεκ θαιαάκεζ πχνα ακαβηαζηζηά ζηδ αάζδ ηδξ 

αζοιθςκίαξ πάκς ζε έκα ακηζηείιεκμ. Οζ δζαθμβζηέξ ζπέζεζξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ημ ζημζπείμ ηδξ πμζηζθίαξ. 

Mπμνεί κα είκαζ (υ.π., 302) «ζπέζεζξ ζοιθςκίαξ- αζοιθςκίαξ, επζαεααίςζδξ- ζοιπθήνςζδξ, ενχηδζδξ- 

απάκηδζδξ η.η.θ.». 
445

. Πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε, ςζηυζμ, υηζ άθθδξ οθήξ είκαζ δ δζαθμβζηυηδηα υπςξ ζπδιαηίγεηαζ ζημκ 

δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ηαζ άθθδ ζημκ ιεζηηυ ηαζ ζημκ νδημνζηυ. Πμθφ ζοκμπηζηά, κα ζδιεζςεμφκ ηα ελήξ. 

ημκ ιεζηηυ ιμκυθμβμ δ δζαθμβζηυηδηα ειπενζέπεζ ημκ θυβμ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ πάκς ζε έκα 

ακηζηείιεκμ, ζοκ έκακ λέκμ θυβμ βζα ημ ίδζμ ακηζηείιεκμ. Βιπενζέπεζ, υιςξ, αηυιδ έκακ ηνίημ θυβμ πμο 

πανειαάθθεηαζ ηαζ μ μπμίμξ ζοκζζηά ηδκ εζδμθμβζηή ζδζμηοπία ημο (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ5). ημκ 

νδημνζηυ ιμκυθμβμ οπάνπεζ επίζδξ έκαξ δεφηενμξ θυβμξ πάκς ζημ ακηζηείιεκμ βζα ημ μπμίμ ιζθά μ 

ιμκμθμβζζηήξ, αθθά δ ζηάζδ ημο ηεθεοηαίμο δεκ είκαζ πμηέ ααέααζδ. O ιμκμθμβζζηήξ ιζθά ηδ βθχζζα ημο 

ηφνμοξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ4). φιθςκα ιε ημκ K. Hirschkop («A Response to the Forum on 

Mikhail Bakhtin»: Bakhtin. Essays and Dialogues on his Work, έηδ. G. S. Morson, ζηάβμ- Λμκδίκμ, The 

University of Chicago Press, 1986, 73- 79), πνεζάγεηαζ ακαεεχνδζδ ημο υνμο δηαινγηθφηεηα, χζηε «μζ 

ιμκμθμβζηέξ πμθζηζζηζηέξ ιμνθέξ κα βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ ςξ εηδμπέξ ημο δζαθμβζημφ (δζαθμβζημφ ιε ιία 

ααεφηενδ έκκμζα), ηαζ υπζ ςξ αηαηακυδηεξ δζαζηνμθέξ ημο δζαθμβζημφ. Aοηυ, υιςξ, ζδιαίκεζ υηζ δ 

ιμκμθμβζηυηδηα πνέπεζ κα ακαβκςνζζηεί ςξ ζηναηδβζηή απυηνζζδξ ζε έκακ άθθμ θυβμ, αθθά ιία ζηναηδβζηή 
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άκενςπμξ ιπμνεί κα ακηζιεηςπίγεζ μηζδήπμηε άθθμ έλς απυ ημκ εαοηυ ημο αηυιδ ηαζ ζακ 

πνάβια
446

. 

 Πνέπεζ, αηυιδ, κα παναηδνήζμοιε υηζ δ ηαηακυδζδ, εκκμδιέκδ ιε ημκ ηνυπμ ημο 

Bakhtin, είκαζ ιζα δζαδζηαζία αηένιμκδ. O Bakhtin παναηδνεί επ‟ αοημφ: «H ενιδκεία ηςκ 

ζοιαμθζηχκ δμιχκ ελςεείηαζ ζε ιζα απεζνυηδηα ζοιαμθζηχκ ζοιθναγυιεκςκ ζδιαζζχκ 

ηαζ επμιέκςξ δεκ ιπμνεί κα είκαζ επζζηδιμκζηή ιε ημκ ηνυπμ πμο μζ αηνζαείξ επζζηήιεξ 

είκαζ επζζηδιμκζηέξ»
447

. Σμ ηιήια ηδξ ηαηακυδζδξ ζημ μπμίμ ακαθενυιαζηε ςξ 

ζοιθναζηζηή ηαηακυδζδ, δδθαδή ηαηακυδζδ ιέζς ζοζπεηζζιχκ, δεκ έπεζ έκα θμβζηυ 

πέναξ. ηδ θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ οπάνπμοκ αεααίςξ υνζα, αθθά αοηά ηα υνζα 

δεκ ζοιπίπημοκ θμβζηά ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ζοιθναζηζηήξ ηαηακυδζδξ. Οζ 

ιμκμθμβζζηέξ ζηαιαημφκ “αοεαίνεηα”, ιε ηδκ έκκμζα υηζ πανμοζζάγμκηαζ κα εέημοκ έκα 

ηένια ζημοξ ζοζπεηζζιμφξ πμο ηάκμοκ βζα κα ηαηακμήζμοκ ηδκ πνμμπηζηή ηςκ άθθςκ, 

έκα ηένια υιςξ πμο δεκ πνμηφπηεζ θμβζηά. Σμ πμφ ηαζ πυηε ζηαιαημφκ δζαθένεζ απυ 

ιμκυθμβμ ζε ιμκυθμβμ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ μ ιμκμθμβζζηήξ ζηαιαηά υηακ 

πανμοζζάγεηαζ κα πζζηεφεζ υηζ, ιέζς δζαδμπζηχκ ζοζπεηζζιχκ, έπεζ ηαηακμήζεζ επανηχξ 

ηδ ζδιαζία ηςκ θυβςκ ή/ ηαζ ηςκ πνάλεςκ ηςκ άθθςκ, ιε ηδκ έκκμζα δδθαδή υηζ μζ 

ζοζπεηζζιμί ανημφκ χζηε κα παίνκεζ ιμνθή ηαζ δ δζηή ημο πνμμπηζηή (έπεζ εέζεζ εηείκα 

ηα ενςηήιαηα πμο επζηνέπμοκ ηδ δζηή ημο απάκηδζδ). Άθθμηε μ ιμκμθμβζζηήξ 

πανμοζζάγεηαζ κα ζηαιαηά ελαζηίαξ ηδξ αίζεδζήξ ημο, δδθςιέκδξ ή έιιεζδξ, υηζ απέηοπε. 

Έκαξ ιμκμθμβζζηήξ ιπμνεί αηυιδ κα ηενιαηίγεζ ηδ ζοιθναζηζηή ηαηακυδζδ, υηακ δ 

ζοκέπζζή ηδξ ηείκεζ κα οπμκμιεφζεζ ημ απμηνζηζηυ ηιήια ηδξ ηαηακυδζδξ. 

 Με αάζδ ηα πνμδβμφιεκα, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ ζηδ θμβζηή ηδξ 

ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ, μ αηένιςκ παναηηήναξ ηδξ ηαηακυδζδξ πνμάβεηαζ ανκδηζηά. 

Πνμηφπηεζ, δδθαδή, έιιεζα απυ ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ αοεαίνεηδξ δζαημπήξ ηδξ ηαζ ηδξ 

έιθαζδξ πμο, ζοκήεςξ, δίδεηαζ ζε εηείκμ ημ ηιήια ηδξ ηαηακυδζδξ ημ μπμίμ θαίκεηαζ 

πενζζζυηενμ εκενβδηζηυ, ηδξ απμηνζηζηήξ δδθαδή πθεονάξ ηδξ ηαηακυδζδξ. Γζα ημοξ 

ίδζμοξ θυβμοξ δ ανκδηζηή πνμαβςβή ημο αηένιμκμξ παναηηήνα ηδξ ζοιθναζηζηήξ 

ηαηακυδζδξ ζοκδοάγεηαζ ζοπκά ιε ηδκ ακάδεζλδ ημο αζκζβιαηζημφ ηδξ παναηηήνα. Ώπυ 

ημκ ζοκδοαζιυ αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ πνμηφπηεζ δ ζοιαμθή ηδξ ελςημπζηήξ βκςζηζηήξ 

                                                                                                                                                    
πμο απμαθέπεζ ζηδκ πενζεςνζμπμίδζδ ημο ακηζηζεέιεκμο θυβμο» (υ.π., 75). Eδχ ακηζιεηςπίγεζ ηακείξ ημ 

μφηςξ ή άθθςξ ελαζνεηζηά πενίπθμημ εέια ηδξ ακηίεεζδξ δζαθμβζημφ- ιμκμθμβζημφ, υπςξ αοηή ελεθίζζεηαζ 

ζημ ένβμ ημο Bakhtin. O Bakhtin πνμαθέπεζ “αίαζεξ” ιμνθέξ δζαθμβζηήξ ακαιέηνδζδξ (π.π. ηδξ ακμζπηήξ 

πμθειζηήξ), μζ μπμίεξ ιαξ εκδζαθένμοκ, ηαεχξ απακημφκ ζε πμθθμφξ νδημνζημφξ ιμκμθυβμοξ. ιςξ δ ζδέα 

ηδξ πθήνμοξ άνζδξ ηδξ ακηίεεζδξ ιμκμθμβζηυ- δζαθμβζηυ, ζηδκ πενίπηςζή ιαξ, δεκ είκαζ παναβςβζηή, 

εθυζμκ ζημ είδμξ ημο εηθναζηζημφ ιμκμθυβμο ημ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ πνμζακαημθίγεηαζ απμηθεζζηζηά 

ζημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημο, πςνίξ ηδ δζαιεζμθάαδζδ εκυξ λέκμο θυβμο ηαζ άνα ειπίπηεζ αηνζαχξ ζημ 

ζηέθμξ ημο ιμκμθμβζημφ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ3).  
446

. .π. 251. 
447

. .π. 244. 
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ζοβηνυηδζδξ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ ζηδ δεζπυγμοζα θμβζηή ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ 

ηαηδβμνίαξ, δδθαδή ζηδ ιμκμπνμμπηζηυηδηα. ηδκ επζημζκςκζαηή θμβζηή ηδξ 

ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ πνμάβεηαζ μ επζζθαθήξ παναηηήναξ ηδξ ηαηακυδζδξ, άθθμηε έιιεζα 

άθθμηε άιεζα. Γζα αοηυκ ημ θυβμ, ζηα ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα πμο πνμάβμοκ ηδ θμβζηή 

ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ είκαζ πμθφ ζοπκή δ πανμοζία ημο εέιαημξ ηδξ οπμρίαξ
448

. 

 Οζ ιμκμθμβζζηέξ πανμοζζάγμκηαζ κα ηείκμοκ ζηδ δζαθμβζηυηδηα ή κα 

απμιαηνφκμκηαζ απυ αοηή
449

, ακηζιεηςπίγμκηαξ ημ αίκζβια ηςκ άθθςκ παναηηήνςκ, ζδίςξ 

ηςκ θυβςκ ηαζ ηςκ πνάλεχκ ημοξ. Οζ ηνυπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ μζ ιμκμθμβζζηέξ 

ακηζιεηςπίγμοκ ημοξ άθθμοξ παναηηήνεξ δεκ πανμοζζάγμκηαζ κα είκαζ μοζζαζηζηά 

δζαθμνεηζημί απυ εηείκμοξ πμο έπμοκ ζηδ δζάεεζή ημοξ ηα θοζζηά πνυζςπα
450

. πςξ ήδδ 

ακαθέναιε, ζηδ θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ αλζμπμζμφκηαζ μζ βκςζηζημί πενζμνζζιμί 

πμο αθμνμφκ ζηα θοζζηά πνυζςπα ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ εκκυδζδξ άθθςκ θοζζηχκ 

πνμζχπςκ. Δ ελςημπζηή εέζδ δίκεζ αάζδ βζα ιζα πμζηζθία επζημζκςκζαηχκ ακηζδνάζεςκ, 

πμο ζοιπενζθαιαάκεζ αηυιδ ηαζ ηδκ άνκδζδ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ άθθςκ ηαζ ημο ηυζιμο 

ζημ πθαίζζμ ηδξ επζημζκςκίαξ. πςξ ήδδ ακαθένεδηε, ηάεε ηαηηζηή πμο πνδζζιμπμζμφκ ηα 

θοζζηά πνυζςπα ζηδκ πνμζπάεεζα εκκυδζδξ ηςκ άθθςκ ηαζ ημο ηυζιμο, ιπμνεί 

μοζζαζηζηά κα αλζμπμζδεεί. 

 Βδχ εα ζπμθζαζημφκ ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα (ζηα μπμία πνμάβεηαζ δ θμβζηή ηδξ 

ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ) ηα μπμία πανμοζζάγμοκ μνζζιέκεξ απυ ηζξ ζοκδεέζηενεξ εηδμπέξ 

πνμζέββζζδξ ηςκ άθθςκ. Έηζζ, μνζζιέκμζ απυ ημοξ ιμκμθμβζζηέξ πανμοζζάγμκηαζ ααέααζμζ 

ςξ πνμξ ημ γήηδια ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ άθθςκ. ημ πμίδια «Hunc deorum templis» ημο 

Kααάθδ (Aηειή πνηήκαηα, [1926], 240), βζα πανάδεζβια, μ ιμκμθμβζζηήξ δδθχκεζ ηδκ 

ααεααζυηδηά ημο: «Γενυκηζζζα ηοθθή, ήζμοκ ηνοθή εεκζηή;/ ή ήζμοκ πνζζηζακή; Tμκ 

θυβμκ ζμο/ πμο αβήηε αθδεζκυξ- πμο αοηυξ πμο εζζήνπεημ/ επεοθδιμφιεκμξ ζηδ Bζέκκδ, μ 

έκδμλμξ/ Kαίζαν Iμοθζακυξ ήηακ πνμςνζζιέκμξ/ κα οπδνεηήζεζ ηα ηειέκδ ηςκ (ρεοηχκ) 

εεχκ-/ ημκ θυβμκ ζμο πμο αβήηε αθδεζκυξ,/ βενυκηζζζα ηοθθή, ημκ είπεξ ιε μδφκδκ/ ςξ 

εέθς κα ημ οπμεέης ή, θαφθδ! ιε πανάκ;». O ιμκμθμβζζηήξ λένεζ υηζ ιπμνεί ιυκμ κα 

                                                 
448

. Δ οπμρία δεκ είκαζ απθχξ ιία εειαηζηή ιμκάδα. Βζδζηά ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ είκαζ αηυιδ ιμνθή 

ηδξ ίδζαξ ηδξ «ελχεδζδξ ζηδκ απεζνυηδηα ηςκ ζοιαμθζηχκ ζοιθναγμιέκςκ» (Bμθμζίκμθ, Mαξμηζκφο θαη..., 

υ.π., 244) δ μπμία αοεαίνεηα δζαηυπηεηαζ απυ ημοξ ιμκμθμβζζηέξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ, ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

είδμξ, δ οπμρία είκαζ αοηυ ημ μπμίμ ηζκδημπμζεί ή δδιζμονβεί ειπθμηέξ ζηδκ ηαηακυδζδ, έπεζ δδθαδή 

αανφηδηα δμιζηή. Σμ βεβμκυξ, ηέθμξ, υηζ ιυκμ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ έπεζ δμιζηή αανφηδηα ακάβεηαζ ζημ 

υηζ ιυκμ ζε αοηυ ημ είδμξ πνμάβεηαζ πθήνςξ δ θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ. 
449

. O Bakhtin εεςνεί υηζ μζ έκκμζεξ ημο πνμζχπμο ηαζ ημο πνάβιαημξ (ακηζιεηςπίγς ημκ άθθμ ζακ πνάβια/ 

ακηζιεηςπίγς ημκ άθθμ ζακ πνυζςπμ) δεκ είκαζ «απυθοηεξ μοζίεξ» αθθά «υνζα». ΐθ.: Bμθμζίκμθ, 

Mαξμηζκφο θαη..., υ.π., 255. 
450

. Έκαξ ιμκμθμβζζηήξ πμο πανμοζζάγεηαζ κα δζαεέηεζ άθθμοξ ηνυπμοξ πνμζέββζζδξ απυ αοημφξ πμο έπμοκ 

ζηδ δζάεεζή ημοξ ηα θοζζηά πνυζςπα, δεκ είκαζ οπμηείιεκμ εηθμνάξ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ημκ ελςημπζηυ 

ηνυπμ ακηίθδρδξ ηαζ ζοκεπχξ ημ ηείιεκμ ζημ μπμίμ ειθακίγεηαζ δεκ ακήηεζ ζηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία. 
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ηάκεζ οπμεέζεζξ βζα ηδ ζηάζδ ηδξ βενυκηζζζαξ ςξ πνμξ ηδκ επζθμβή ημο Iμοθζακμφ («ημκ 

είπεξ κε νδχλελ/ σο εέθς κα ημ ππνζέησ ή, θαφθδ! κε ραξάλ;) βζα ηδκ απυηνζζή ηδξ έκακηζ 

ημο Iμοθζακμφ. Ξένεζ υηζ μ θυβμξ ηδξ ήηακ αζκζβιαηζηυξ ςξ πνμξ ημ πθαίζζυ ημο. Έηζζ, δ 

δζηή ημο απυηνζζδ πνμξ αοηή δεκ ιπμνεί κα είκαζ θζβυηενμ οπμεεηζηή. Θέθεζ κα οπμεέηεζ 

υηζ είπε ημκ θυβμ ηδξ ιε μδφκδ, αθθά παναιέκεζ ημ εκδεπυιεκμ κα εζπχεδηε ιε πανά, ηάηζ 

πμο ζηδκ μπηζηή ημο εα ηδκ ηαεζζημφζε θαφθδ
451

. 

 Δ ααεααζυηδηα είκαζ ιία ζηάζδ έκακηζ ημο γδηήιαημξ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ άθθςκ, 

πμο ιπμνεί κα είκαζ επίπθαζηδ. Δ πενίπηςζδ ημο αογακηζκμφ άνπμκηα, ιμκμθμβζζηή ζημ 

επυιεκμ ηαααθζηυ πμίδια («Bογακηζκυξ άνπςκ, ελυνζζημξ, ζηζπμονβχκ» (Tα πνηήκαηα B’, 

1921, 27), απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια αοηήξ ηδξ ηαηηζηήξ. οβηεηνζιέκα, δ 

απυδμζδ ηζκήηνςκ απυ ημκ ιμκμθμβζζηή ζημοξ επζηνζηέξ ημο παίνκεζ ηδ ιμνθή οπυεεζδξ. 

O ιμκμθμβζζηήξ ηαηακμεί ημοξ άθθμοξ ιέζα απυ ημ ιμκηέθμ ηδξ «ζηέρδξ οπυ υνμοξ», ηδξ 

εβνήβμνζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ φπανλδ πμθθαπθχκ ζοιθναγμιέκςκ: «Oζ εθαθνμί αξ ιε 

θέβμοκ εθαθνυκ./ ηα ζμαανά πνάβιαηα ήιμοκ πάκημηε/ επζιεθέζηαημξ. Kαζ εα επζιείκς,/ 

υηζ ηακείξ ηαθθίηενά ιμο δεκ βκςνίγεζ/ Παηέναξ ή Γναθάξ, ή ημοξ Kακυκαξ ηςκ οκυδςκ./ 

Eζξ ηάεε αιθζαμθίακ ημο μ Bμηακεζάηδξ,/ εζξ ηάεε δοζημθίακ εζξ ηα εηηθδζζαζηζηά,/ ειέκα 

ζοιαμοθεφμκηακ, ειέκα πνχημκ./ Aθθά ελυνζζημξ εδχ (κα υρεηαζ δ ηαηεκηνεπήξ/ Eζνήκδ 

Αμφηαζκα), ηαζ δεζκχξ ακζχκ,/ μοδυθςξ άημπμκ είκαζ κα δζαζηεδάγς/ ελάζηζπα ηζ 

μηηάζηζπα πμζχκ-/ κα δζαζηεδάγς ιε ιοεμθμβήιαηα/ Eνιμφ, ηζ Aπυθθςκμξ, ηαζ 

Αζμκφζμο,/ ή δνχςκ ηδξ Θεζζαθίαξ ηαζ ηδξ Πεθμπμκκήζμο·/ ηαζ κα ζοκεέης ζάιαμοξ 

μνεμηάημοξ,/ υπςξ- εα ι‟ επζηνέρεηε κα πς- μζ θυβζμζ/ ηδξ Kςκζηακηζκμοπυθςξ δεκ 

λένμοκ κα ζοκεέζμοκ./ Aοηή δ μνευηδξ, πηζαλφλ, είκ‟ δ αζηία ηδξ ιμιθήξ». πςξ ηαζ ζημκ 

πνμδβμφιεκμ ιμκυθμβμ, ημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ πανμοζζάγεηαζ κα έπεζ επίβκςζδ υηζ δεκ 

ιπμνεί κα είκαζ απυθοηα αέααζμξ βζα ημοξ θυβμοξ πμο μδδβμφκ ημοξ θυβζμοξ ηδξ 

Kςκζηακηζκμφπμθδξ κα ημκ ιέιθμκηαζ βζα εθαθνυηδηα. Ώνπζηά ημοξ πανμοζζάγεζ 

ακίηακμοξ ή απνυεοιμοξ κα δζαηνίκμοκ πμζα εέιαηα είκαζ εθαθνά (ακάιεζα ζηα μπμία 

ημπμεεηείηαζ ηαζ δ ζηζπμονβζηή ημο δναζηδνζυηδηα πμο απμαθέπεζ ζηδ δζαζηέδαζδ ηδξ 

ακίαξ) ηαζ πμζα είκαζ ηα πναβιαηζηά ζμαανά. Δ απμηνζηζηή, δδθαδή, ηαηακυδζδ ημο 

ηφηθμο πμο ημκ ιέιθεηαζ, πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαηδβμνία υηζ δεκ είκαζ ζε εέζδ ή δεκ εέθμοκ 

κα δμοκ ζημ μνευ πθαίζζμ ηδ δναζηδνζυηδηά ημο. Δ πενίζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ, μ 

ηυπμξ ηδξ ελμνίαξ ηαζ ηδξ αανφηαηδξ ακίαξ, κμιζιμπμζμφκ ηδκ πνμζπάεεζά ημο κα 

δζαζηεδάζεζ. ημ ηέθμξ ημο ιμκμθυβμο ημο δ ιία εηδμπή βζα ηδ ζηάζδ ηςκ θμβίςκ ηδξ 

                                                 
451

. ε άθθεξ πενζπηχζεζξ, δ ααεααζυηδηα ηςκ ιμκμθμβζζηχκ ιπμνεί κα ιδκ είκαζ νδηά δζαηοπςιέκδ ή κα 

πανμοζζάγεηαζ κα επένπεηαζ ζηαδζαηά, υπςξ ζοιααίκεζ βζα πανάδεζβια ζημ πμίδια «Mφνδξ· Aθελάκδνεζα 

ημο 340 ι. X.» πμο ζπμθζάγεηαζ παναηάης, ζε αοηή ηδκ εκυηδηα. 
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Kςκζηακηζκμφπμθδξ, ηδξ αδοκαιίαξ ημοξ κα ακηζθδθεμφκ υηζ δεκ οπάνπεζ ηάηζ άημπμ ζηδ 

ζηζπμονβία ανπαζυεειςκ πμζδιάηςκ, παναιενίγεηαζ. O ιμκμθμβζζηήξ έπεζ πνμηνίκεζ κα δεζ 

ηδ ζηάζδ ημοξ ζημ πθαίζζμ ηδξ απνμεοιίαξ ηαζ κα πανμοζζάζεζ ςξ πζεακυ ηίκδηνμ ηςκ 

ιμιθχκ ηδ ζηζπμονβζηή ημο ακςηενυηδηα. Μμθμκυηζ δ απυπεζνά ημο κα ιζθήζεζ βζα ηα 

ηίκδηνα ηςκ άθθςκ πανμοζζάγεηαζ κα βίκεηαζ ζε οπμεεηζηή αάζδ, ςξ εηδμπή, δ πεζζηζηή 

δφκαιδ ηδξ εκζζπφεηαζ, επεζδή μ ιμκμθμβζζηήξ πανμοζζάγεηαζ κα έπεζ επίβκςζδ ηδξ 

πζεακυηδηαξ ημο θάεμοξ. O ιμκμθμβζζηήξ οπμδφεηαζ ηδκ ααεααζυηδηά ημο, εκχ δ νδημνζηή 

ηδξ ιεηνζμπάεεζαξ πμο πνδζζιμπμζεί ηαζ ηςκ “ηακυκςκ” πενί εθαθνυηδηαξ ηαζ 

ζμαανυηδηαξ, ημκ πανμοζζάγμοκ ςξ παναηηήνα έιπεζνμ ζημκ ημιέα ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ 

ακηζδνάζεςκ ηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ. 

 Άθθμζ ιμκμθμβζζηέξ πανμοζζάγμκηαζ αέααζμζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ηαηακυδζδξ 

ηςκ άθθςκ. Oνζζιέκμζ ιάθζζηα, υπςξ μ ιμκμθμβζζηήξ ζημ επυιεκμ πμίδια («Eφκμζα ημο 

Aθέλακδνμο Bάθα» (Tα πνηήκαηα B’, 1921, 29), πνδζζιμπμζμφκ αοηή ηδ αεααζυηδηά 

ημοξ, βζα κα ηάκμοκ πνμαθέρεζξ πάκς ζηζξ πνάλεζξ ηςκ άθθςκ παναηηήνςκ: «Ά δεκ 

ζοβπίγμιαζ πμο έζπαζε ιζα νυδα/ ημο αιαλζμφ, ηαζ πμο έπαζα ιζα αζηεία κίηδ./ Mε ηα 

ηαθά ηναζζά, ηαζ ιεξ ζηα ςναία νυδα/ ηδκ κφπηα εα πενάζς. H Aκηζυπεζα ιε ακήηεζ./ 

Eίιαζ μ κέμξ μ πζμ δμλαζηυξ./ Tμο Bάθα είι‟ εβχ δ αδοκαιία, μ θαηνεοηυξ./ Aφνζμ, κα 

δεζξ, εα πμοκ πςξ μ αβχκ δεκ έβζκε ζςζηυξ./ (Mα ακ ήιμοκ αηαθαίζεδημξ, ηζ ακ ιοζηζηά 

ημ είπα πνμζηάλεζ-/ εά‟ αβαγακ πνχημ, μζ ηυθαηεξ, ηαζ ημ ημοηζυ ιμο αιάλζ)». Δ πεζζηζηή 

δφκαιδ ηδξ πνυαθερήξ ημο απμννέεζ απυ ημ υηζ μ κέμξ εέηεζ ηδκ ηαηάθθδθδ μιάδα 

παναηηήνςκ ζημ ηαηάθθδθμ ζοιθναζηζηυ πθαίζζμ. Γκςνίγεζ δδθαδή υηζ δ δφκαιδ ηαζ δ 

ελμοζία πμο ημο πνμζθένεζ δ εφκμζα ημο Aθέλακδνμο Bάθα, ηαζ δ επζεοιία ηδξ μιάδαξ 

ζηδκ μπμία ακαθένεηαζ κα βίκεζ ανεζηή ζημκ Bάθα, ηαζ ζοκεπχξ ζημκ ίδζμ, είκαζ ημ 

ηίκδηνμ πμο εα ημοξ ηάκεζ κα ζζπονζζημφκ υηζ αδζηήεδηε ζημκ αβχκα. 

 πςξ έκαξ ιμκμθμβζζηήξ ιπμνεί κα πνμζπμζείηαζ ααεααζυηδηα ηαηακυδζδξ ηςκ 

άθθςκ, έηζζ έκαξ ιμκμθμβζζηήξ ιπμνεί κα πανμοζζάγεηαζ πενζζζυηενμ αέααζμξ ζε ζπέζδ 

ιε αοηυ πμο επζπεζνεί κα ηαηακμήζεζ απυ υζμ ειείξ ακηζθαιαακυιαζηε υηζ είκαζ. Aπυ αοηή 

ηδκ άπμρδ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ πμίδια ημο Kααάθδ «ηα 200 π.X.» (Tα πνηήκαηα 

B’, 1931, 93- 94). O ιμκμθμβζζηήξ γεζ ηαηά ηδκ επμπή ηδξ ηαιπήξ ηδξ εθθδκζζηζηήξ 

επμπήξ, «ιε πθήνδ πνμμπηζηή ηδξ αηιήξ ηδξ, ηαζ ιε οπμθακεάκμοζα ηδκ ειθάκζζδ ηδξ 

Pχιδξ ζημ πνμζηήκζμ»
452

. H πνμκμθμβία ζημκ ηίηθμ ημο πμζήιαημξ, 200 π.X., ημπμεεηεί 

ημκ ιμκυθμβμ εηαηυκ ηνζάκηα πνυκζα ιεηά ηδκ κίηδ ζηα Άναδθα. Tμ οπμηείιεκμ ηδξ 

εηθμνάξ δζααάγεζ ημ επίβναιια ημο Aθελάκδνμο (παναθείπμκηαξ ηδ θνάζδ «θάθονα απυ 

ημοξ ααναάνμοξ πμο ηαημζημφκ ηδκ Aζία») πμο ικδιεζχκεζ ηδκ άνκδζδ ηςκ 

                                                 
452

. Tα πνηήκαηα B’,· ημ ζπυθζμ ημο Γ. Π. αααίδδξ: 152. 
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Λαηεδαζιμκίςκ κα ημκ αημθμοεήζμοκ ιαγί ιε ημοξ οπυθμζπμοξ Έθθδκεξ ζηδ κζηδθυνα 

ημο εηζηναηεία. Δ ακάβκςζδ αοημφ ημο επζβνάιιαημξ είκαζ δ αθεηδνία ημο ιμκμθυβμο, ιε 

ηδκ έκκμζα υηζ ημ επίβναιια εέηεζ ενςηήιαηα ζημκ ιμκμθμβζζηή ζηα μπμία απακηά ιε ημκ 

ιμκυθμβυ ημο. Πμζα αηνζαχξ, υιςξ, είκαζ ηα ενςηήιαηα πμο ημο εέηεζ ημ επίβναιια, ιε 

άθθα θυβζα, ηζ αηνζαχξ ημκ πνμηαθεί; Mε αάζδ ημκ ιμκυθμβυ ημο είκαζ δοκαηυκ κα 

ακηζθδθεμφιε ζε ηζ απακηάεζ. O ιμκμθμβζζηήξ λεηζκά απυ ηδ ζδιαζία πμο ιπμνεί κα είπε 

βζα ημοξ πανηζάηεξ μ θυβμξ ημο Aθέλακδνμο, οπυ ηδκ αζβίδα ημο μπμίμο μζ Έθθδκεξ 

ηαηαηνυπςζακ ημοξ Πένζεξ ζημκ Γνακζηυ. O θυβμξ αοηυξ, υπςξ ζοκμρίγεηαζ ζημ 

επίβναιια απυ ημ μπμίμ λεηζκά μ ιμκμθμβζζηήξ, απμηθείεζ ημοξ πανηζάηεξ, ή ζςζηυηενα 

είκαζ έκαξ θυβμξ πμο εββνάθεζ ημκ αοημ- απμηθεζζιυ ηςκ πανηζαηχκ: «“Aθελάκδνμξ 

Φζθίππμο ηαζ νη Έιιελεο πθδκ Λαηεδαζιμκίςκ”»-/ Mπμνμφιε ηάθθζζηα κα θακηαζεμφιε/ 

πςξ ε‟ αδζαθυνδζακ πακηάπαζζ ζηδκ πάνηδ/ βζα ηδκ επζβναθήκ αοηή. “Πθδκ 

Λαηεδαζιμκίςκ”,». 

 O μιζθδηήξ, υπςξ ακαθέναιε, θακηάγεηαζ ηαηανπάξ πχξ ιπμνεί κα ακηέδναζακ βζα 

ημ επίβναιια αοηυ ζηδκ πάνηδ. Eπζπεζνεί κα οπεναεί ηδκ πμθζηζζιζηή δζαθμνά ημο απυ 

ημκ ζπανηζαηζηυ ηυζιμ ηαζ, ιε αάζδ υζα βκςνίγεζ βζα ηδκ ημζκςκία ηαζ ηδκ ζδεμθμβία 

αοημφ ημο ηυζιμο, θακηάγεηαζ «ηάθθζζηα», δδθαδή εφθμβα (υπςξ πζζηεφεζ), υηζ μζ 

πανηζάηεξ «ε‟ αδζαθυνδζακ πακηάπαζζ». Δ αδζαθμνία, ςζηυζμ, δ μπμία οπμεέηεζ υηζ εα 

παναηηήνζζε ηδκ ζηάζδ ηςκ πανηζαηχκ, ζοκζζηά βζα ημκ ιμκμθμβζζηή πνυηθδζδ. Aοηυ, 

ηαηά ζοκέπεζα, πμο επζπεζνεί ζηδ ζοκέπεζα, είκαζ κα ηαηακμήζεζ ημοξ θυβμοξ πμο 

μδήβδζακ ημοξ πανηζάηεξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή ηαζ αηυιδ κα αλζμθμβήζεζ αοηή 

ημοξ ηδκ απυθαζδ: «ια θοζζηά. Αεκ ήζακ μζ πανηζάηαζ/ βζα κα ημοξ μδδβμφκ ηαζ βζα κα 

ημοξ πνμζηάγμοκ/ ζακ πμθοηίιμοξ οπδνέηαξ. Άθθςζηε/ ιζα πακεθθήκζα εηζηναηεία πςνίξ/ 

πανηζάηδ ααζζθέα βζ‟ ανπδβυ/ δεκ εα ημοξ θαίκμκηακ πμθθήξ πενζςπήξ./ Ά αεααζυηαηα 

“πθδκ Λαηεδαζιμκίςκ”./ Βίκαζ ηζ αοηή ιζα ζηάζζξ. Νμζχεεηαζ» (υ.π., 93). οζπεηίγεζ ηδκ 

αδζαθμνία, δ μπμία θακηάγεηαζ υηζ εα παναηηήνζγε ηδ ζπανηζαηζηή ζηάζδ, ιε υζα βκςνίγεζ 

βζα ηδκ ημζκςκία ημοξ ηαζ ηδκ απμδίδεζ ζε έκα ήεμξ πμο απμηθείεζ ηδκ ιεηαπείνζζδ ηςκ 

πανηζαηχκ ςξ «πμθοηίιςκ οπδνεηχκ». H πνμζέββζζδ αοημφ ημο ήεμοξ δζεκενβείηαζ ιέζς 

εκυξ πανάθςκμο πθαβζαζιμφ ημο οπμηζεέιεκμο θυβμο ηςκ πανηζαηχκ ηαζ ιέζς ηδξ 

ειθαηζηήξ επακάθδρδξ ημο ηαηαθαηζημφ πενζεπμιέκμο ζηζξ θνάζεζξ «ια θοζζηά» ηαζ «A 

αεααζυηαηα». ημ ζδιείμ αοηυ μ ιμκμθμβζζηήξ ηαηαθήβεζ υηζ «είκαζ ηζ αοηή ιζα ζηάζζξ. 

Νμζχεεηαζ». Θεςνεί δδθαδή υηζ πνυηεζηαζ βζα ιία ζηάζδ, ιζα κμμηνμπία ηδκ μπμία ιπμνεί 

κα ηαηακμήζεζ ηαζ ζηδκ μπμία απακηά ιε ημ ηιήια ημο ιμκμθυβμο ημο πμο έπεηαζ ημο 

επζβνάιιαημξ. 
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 Δ ζηάζδ, ςζηυζμ, αοηή ημκ εκμπθεί, υπςξ απμηαθφπηεζ μ εζνςκζηυξ (θυβς ημο 

πανάθςκμο πθαβζαζιμφ) ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ είδαιε υηζ ηδκ πνμζεββίγεζ. Tα 

απμηεθέζιαηα ηδξ ζηάζδξ ηςκ πανηζαηχκ εα ημκ απαζπμθήζμοκ ζηδ ζοκέπεζα ηαζ δ 

ακάπηολή ημοξ απμηεθεί ιία αηυιδ απάκηδζδ, ηαηά ημκ ιμκμθμβζζηή, ζε εηείκμοξ: «Έηζζ, 

πθδκ Λαηεδαζιμκίςκ ζημκ Γνακζηυ·/ ηαζ ζηδκ Iζζυ ιεηά· ηαζ ζηδκ ηεθεζςηζηή/ ηδκ ιάπδ, 

υπμο εζανχεδ μ θμαενυξ ζηναηυξ/ πμο ζη‟ Άναδθα ζοβηέκηνςζακ μζ Πένζαζ:/ πμο απ‟ η‟ 

Άναδθα λεηίκδζεκ βζα κίηδκ, η‟ εζανχεδ./ Kζ απ‟ ηδκ εαοιάζζα παλειιήληαλ εηζηναηεία,/ 

ηδκ κζηδθυνα, ηδκ πενίθαιπνδ,/ ηδκ πενζθάθδηδ, ηδκ δμλαζιέκδ/ ςξ άθθδ δεκ δμλάζεδηε 

ηαιζά,/ ηδκ απανάιζθθδ: αβήηαι‟ ειείξ·/ ειιεληθφο θαηλνχξηνο θφζκνο, κέγαο./ Eιείξ· μζ 

Aθελακδνείξ, μζ Aκηζμπείξ,/ μζ εθεοηείξ, η‟ μζ πμθοάνζειμζ/ επίθμζπμζ Έθθδκεξ Aζβφπημο 

ηαζ ονίαξ,/ η‟ μζ εκ Mδδία, η‟ μζ εκ Πενζίδζ, ηζ υζμζ άθθμζ./ Mε ηεξ εηηεηαιέκεξ 

επζηνάηεζεξ,/ ιε ηδκ πμζηίθδ δνάζζ ηςκ ζημπαζηζηχκ πνμζανιμβχκ./ Kαζ ηδκ Kμζκήκ 

Eθθδκζηήκ Λαθζά/ χξ ιέζα ζηδκ Bαηηνζακήκ ηδκ πήβαιεκ, χξ ημοξ Iκδμφξ» (υ.π., 93- 93). 

 O ιμκμθμβζζηήξ έπεζ πμθφ ζδιακηζηυ θυβμ βζα ημκ μπμίμ ακηζδνά εκμπθδιέκμξ 

πθέμκ ζηδκ αδζαθμνία ηςκ πανηζαηχκ. H πμνεία ημο Mεβάθμο Aθελάκδνμο ηαζ ηςκ 

Eθθήκςκ δδιζμφνβδζε ημκ «εθθδκζηυ ηαζκμφνβζμ ηυζιμ», ζημκ μπμίμ ακήηεζ ηαζ μ ίδζμξ. 

Ώοηυξ μ ηυζιμξ ιπμνεί κα οπενδθακεφεηαζ βζα ημ εφνμξ ημο, βζα ηδκ πνμζανιμζηζηυηδηα 

ημο ζημπαζιμφ ζηα κέα δεδμιέκα (ή βζα ηδκ ζημπαζηζηυηδηα ηςκ πνμζανιμβχκ ζηζξ 

μπμίεξ πνμααίκεζ) ηαζ βζα ηδ δζάδμζδ ηδξ ημζκήξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ. Σμ εκδζαθένμκ, 

αέααζα, είκαζ υηζ ζημκ ηαηάθμβμ ημο ηζ πενζθαιαάκεζ μ κέμξ ηυζιμξ, δεκ απμοζζάγμοκ 

ιυκμ μζ πανηζάηεξ, αθθά ηαζ μζ Έθθδκεξ ημο επζβνάιιαημξ ημο Mεβάθμο Aθελάκδνμο. O 

παθαζυξ ηυζιμξ ηςκ Eθθήκςκ έπεζ ζαήζεζ απυ ημ θυβμκ ημο ιμκμθμβζζηή, αθθά ηαζ μ 

«εθθδκζηυξ ηαζκμφνβζμξ ηυζιμξ» ημ 200 π.X. δεκ είκαζ πθέμκ ηυζμ ηαζκμφνβζμξ. ημ 

ιμκυθμβυ ημο ζοβηνμφεηαζ έκαξ θαιπνυξ παθαζυξ ηυζιμξ, απυ ηδ ζημπζά εκυξ άθθμο 

θαιπνμφ, αθθά υπζ ηυζμ ηαζκμφνβζμο ηυζιμο. Ώοηυ πμο εκμπθεί ημκ ιμκμθμβζζηή είκαζ δ 

ζηάζδ ηςκ Λαηεδαζιμκίςκ, ηδκ μπμία αδοκαηεί επί ηδξ μοζίαξ κα ηαηακμήζεζ ηαζ κα 

επζζδιάκεζ ηζξ μιμζυηδηεξ πμο ηδ δζαηνίκμοκ ιε ηδ δζηή ημο. Ώοηυ δζηαζμθμβεί ηδκ ηεθζηή 

αίαζδ ακηίδναζή ημο, ακαηυθμοεδ ζε ζπέζδ ιε ηα επζπεζνήιαηα πμο είπε κςνίηενα 

παναεέζεζ, ηαζ πενζζζυηενμ ζοιααηή ιε ηδκ εζνςκζηή πανμοζίαζδ ηδξ ζηάζδξ ηςκ 

Λαηεδαζιμκίςκ. Aκ μ ιμκμθμβζζηήξ αζζεακυηακ υηζ είπε υκηςξ «κζχζεζ» ηδ ζηάζδ ημοξ, 

υηζ είπε απμηνζεεί επανηχξ, δεκ εα δζέθοε ημ ζφκμθμ ημο θυβμο ημο ιε ημ «Γζα 

Λαηεδαζιμκίμοξ κα ιζθμφιε ηχνα!» (υ.π., 94), ημ μπμίμ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε υ,ηζ 

αηνζαχξ έηακε ιέπνζ εηείκμο ημο ζδιείμο. Μέκεζ ακμζπηυ ημ εκδεπυιεκμ, μ ιμκμθμβζζηήξ 

κα αβαίκεζ απυ ημ θαφθμ ηφηθμ, απμννίπημκηαξ ηδ ζδιαζία ή, μνευηενα, ηδκ επζηαζνυηδηα 
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ημο ακηζηεζιέκμο ημο θυβμο ημο, ελαζηίαξ ηδξ έιιεζδξ επίβκςζδξ υηζ δ ηαηακυδζδ ηδξ 

ζηάζδξ ημοξ ιπμνεί κα είκαζ εθθζπήξ
453

. 

 πςξ ακαθέναιε, ζηδ θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ πνμάβμκηαζ υρεζξ ηδξ 

ηαηακμδηζηήξ δζαδζηαζίαξ. ε μνζζιέκεξ ιάθζζηα πενζπηχζεζξ δ ηαηακυδζδ 

πανμοζζάγεηαζ ςξ εβπείνδια ιάηαζμ ή/ ηαζ επζηίκδοκμ. Δ νδηά δζαηοπςιέκδ άνκδζδ 

επζημζκςκίαξ ζε πμθθά ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα ζοκδέεηαζ ιε ημ υηζ μ ιμκμθμβζζηήξ 

πανμοζζάγεηαζ κα ηαηακμεί ημκ πνμαθδιαηζηυ παναηηήνα μνζζιέκςκ απυ ημοξ υνμοξ πμο 

ηδκ ζοκεέημοκ. 

 ε αοηυ ημ πθαίζζμ, ιπμνμφιε κα θάαμοιε οπυρδ ηαηανπήκ ημ ιμκμδναιαηζηυ 

πμίδια ημο Bάνκαθδ «H Kαιπάκα» (Πνηεηηθά, 155- 159). ε αοηυ, ηα ηεθχκζα, μζ 

δζακμμφιεκμζ/ οπμηαηηζημί ηδξ ελμοζίαξ, λοπκμφκ ηδκ ηαιπάκα απυ ημκ θήεανβμ ηδξ φθδξ. 

Σμ εέαια πμο ακηζηνφγεζ δ ηαιπάκα ηαζ δ επαθή ηδξ ιε ημοξ ακενχπμοξ- ηεθχκζα ηδκ 

ηάκμοκ κα επζεοιεί ηδκ πνμδβμφιεκδ ακαζζεδζία ηδξ φθδξ, αθμφ υζα ηδκ πενζαάθθμοκ 

είκαζ «παιυζονηα, θενά ζημοθήηζα». O ιμκυθμβμξ ηδξ ηαιπάκαξ ηδκ ειθακίγεζ κα 

πζζηεφεζ υηζ ηα ηεθχκζα είκαζ ιυκμ ηάηζ πενζζζυηενμ απυ πνάβιαηα, έιροπα πμο 

ζηενμφκηαζ ζηέρδξ, απθά «ημνιζά, πμο δ άθοζμ ηα πεζ ηζαηίζεζ». Ώοημί πμο 

ακηζιεηςπίγεζ, είκαζ ακίηακμζ αηυιδ ηαζ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηζξ αζζεήζεζξ ημοξ 

απμηεθεζιαηζηά βζα κα ακηαπμηνζεμφκ ζηα θυβζα ηδξ. Δ ηαιπάκα πανμοζζάγεηαζ κα έπεζ 

ηαηακμήζεζ ημοξ ακενχπμοξ- ηεθχκζα, ηαζ αοηυ πμο έπεζ ηαηακμήζεζ είκαζ ημ απυθοημ 

ηεκυ ημοξ («παιυζονηα», «άθαιπδ γήζδ», «ιζα ηνφπα μ ηυζιμξ ζαξ»). Δ πθήνδξ 

απαλίςζδ ηςκ δζακμμοιέκςκ- ηεθςκίςκ («δ άθαιπδ γήζδ ζαξ/ γήζδ καζ δίηζα») ηδκ ηάκεζ 

κα επζεοιήζεζ ημ «ακενχπζκμ πθήεμξ πμο πμκά». Δ δζαθμνμπμίδζδ υιςξ ηςκ ακαίζεδηςκ 

ημνιζχκ/ πναβιάηςκ απυ ημοξ ακενχπμοξ πμο πμκμφκ, δεκ ελζδακζηεφεζ ημοξ δεφηενμοξ. 

Οζ άκενςπμζ πμο πμκμφκ είκαζ ιε ζαθήκεζα ημπμεεηδιέκμζ ζε ζοβηεηνζιέκα 

πενζαάθθμκηα- ζηζξ ηαγένκεξ, ζηα θζιάκζα, ζηζξ ηααένκεξ, ζηα ζπζηάθζα, ζηα ιπμνκηέθα 

ηαζ ζηζξ θοθαηέξ, ηαζ εηεί αημφβμκηαζ «πνμζεθηέξ». Σμ πθαίζζμ είκαζ ηέημζμ πμο δεκ 

επζηνέπεζ ηδκ ρεοδαίζεδζδ ζηδκ ηαιπάκα- ιμκμθμβζζηή υηζ εα ανεζ εηεί έημζιμοξ 

ζοκμιζθδηέξ. Δ ηαιπάκα δεκ έπεζ απμθφβεζ κα ηαηακμήζεζ ηυζμ ηδκ πνχηδ υζμ ηαζ ηδ 

δεφηενδ μιάδα, ηαζ ιάθζζηα εκενβδηζηά, δδθαδή αλζμθμβζηά. O ιμκυθμβυξ ηδξ υιςξ είκαζ 

μ δφζπζζημξ θυβμξ, μ θυβμξ πμο επζεοιεί κα “βειίζεζ”, κα “ηονζεφζεζ” ηδκ μιάδα ηςκ 

ακενχπςκ πμο πμκμφκ, ηαεχξ δεκ ιμζάγεζ κα ειπζζηεφεηαζ ηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα 

                                                 
453

. Χξ πνμξ ημ εέια ηδξ αδοκαιίαξ ηαηακυδζδξ ημο παθαζμφ πμθζηζζιμφ αθ. ηαζ ημ απαββεθηζηυ πμίδια «Eκ 

πάνηδ» (Tα πνηήκαηα B‟ 1928, 70): «Mα δ οπένμπδ βοκαίηα ημκ ηαηάθααε/ (είπεκ αημφζεζ ηζυθα ηάηζ 

δζαδυζεζξ ζπεηζηέξ),/ ηαζ ημκ εκεάννοκε κα ελδβδεεί./ Kαζ βέθαζε· η‟ είπε αεααίςξ πζαίκεζ./ Kαζ ιάθζζηα 

παίνμκηακ πμο ιπμνμφζε κα‟ καζ/ ζημ βήναξ ηδξ ςθέθζιδ ζηδκ πάνηδ αηυιδ./ ζμ βζα ηδκ ηαπείκςζζ- ια 

αδζαθμνμφζε./ Tμ θνυκδια ηδξ πάνηδξ αζθαθχξ δεκ ήηακ ζηακυξ/ κα κμζχζεζ έκαξ Λαβίδδξ πεεζζκυξ·». 
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ακηαπμηνζεμφκ ζημ δζηυ ηδξ θυβμ υζμ αοηυξ εηθένεηαζ ςξ έηενμξ θυβμξ. Έηζζ, δ ηαιπάκα, 

ιμθμκυηζ πανμοζζάγεηαζ κα εέθεζ κα ζηναθεί ζημοξ ακενχπμοξ πμο πμκμφκ, ημοξ 

ακηζιεηςπίγεζ ςξ ακηδπεία ημο θυβμο ηδξ: «ζηα ζηήεδ κα ιπαζκα/ .../ ηαζ ζηδκ ροπή/ κ‟ 

απμφζα αδζάημπα/ ηδ δζδαπή:». Βδχ δδθαδή δ επζημζκςκία δεκ αηονχκεηαζ επεζδή μ 

ιμκμθμβζζηήξ απμθεφβεζ κα ηαηακμήζεζ, αθθά επεζδή δ ίδζα δ ηαηακυδζδ πανμοζζάγεηαζ 

κα μδδβεί ημ ιμκμθμβζζηή ζηδ δοζπζζηία βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ επζημζκςκίαξ. 

 Καηά ηδκ άπμρή ιαξ, εδχ δεκ πνυηεζηαζ απθχξ βζα ιζα ακηίθδρδ πμο επζδζχηεζ ηδκ 

πνμχεδζδ ιίαξ μνζζιέκδξ πνμμπηζηήξ, εηιεηαθθεουιεκδ ηδκ παεδηζηή ζηάζδ ηςκ 

απμδεηηχκ μφηε βζα ιζα ημπζηή εηδήθςζδ δοζπζζηίαξ. Βθέβπμκηαξ ηδ ζηάζδ άθθςκ 

εεηζηχκ παναηηήνςκ- ιμκμθμβζζηχκ ηδξ ζφκεεζδξ Σθιάβνη Πνιηνξθεκέλνη ημο Bάνκαθδ, 

δζαπζζηχκεζ ηακείξ υηζ δ δοζπζζηία έκακηζ ηδξ επζημζκςκζαηήξ επάνηεζαξ, ή έζης ηδξ 

ακμπήξ ημο πθήεμοξ, απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ ημοξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ7). 

Έηζζ βζα πανάδεζβια, δ Πακαβία («Oζ πυκμζ ηδξ Πακαβίαξ» (Πνηεηηθά, 102- 104) 

πανμοζζάγεηαζ κα έπεζ ηαηακμήζεζ βζα ημοξ ακενχπμοξ ιία πζηνή αθήεεζα πμο ηδκ ηάκεζ 

κα εεςνεί ημκ θυβμ, ηδκ μιζθία εακάζζιμ ηίκδοκμ: «Πμφ κα ζε ηνφρς, βζυηα ιμο, κα ιδ 

ζε θηάκμοκ μζ ηαημί;/ ε πμζμ κδζί ημο Χηεακμφ, ζε πμζακ ημνθή ενδιζηή;/ Αε εα ζε 

ιάες κα ιζθάξ ηαζ η‟ άδζημ θςκάλεζξ./ Ξένς, πςξ εα πεζξ ηδκ ηανδζά ηυζμ ηαθή, ηυζμ 

βθοηή,/ πμο ιεξ ηα ανυπζα ηδξ μνβήξ ηαπζά εεκά ζπανάλεζξ. [...]// Kζ ακ ηάπμηε ηα θνέκα 

ζμο ημ Αίηζμ, θςξ ηδξ αζηναπήξ,/ η‟ δ Aθήεεζα ζμο πηοπήζμοκε, παζδάηζ ιμο, κα ιδκ ηα 

πεζξ./ Θενζά μζ ακενχπμζ, δε ιπμνμφκ ημ θςξ κα ημ ζδηχζμοκ./ Αεκ είκαζ αθήεεζα πζμ 

πνοζή ζακ ηδκ αθήεεζα ηδξ ζζςπήξ./ Xίθζεξ θμνέξ κα βεκκδεείξ, ηυζεξ εα ζε ζηαανχζμοκ. 

[...] // Bμδεάηε, μονάκζεξ δφκαιεξ, ηζ ακμίπηε ιμο ηδκ πζμ ααεζά/ ηδκ άαοζζμ, ιαηνζά απ‟ 

ημοξ θφημοξ κα ηνοθμβεκκήζς!» (υ.π., 103- 104). Δ επζεοιία ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ κα 

απμιαηνοκεεί απυ ημοξ ακενχπμοξ δεκ πνμηφπηεζ απυ ηδκ αδοκαιία ηδξ κα αζχζεζ ημκ 

εαοηυ ηδξ ιέζα ζημκ ηυζιμ, αθθά αηνζαχξ επεζδή έπεζ αζχζεζ ημκ ηυζιμ πανμοζζάγεηαζ 

κα ηαηακμεί υηζ μ ηεθεοηαίμξ ζοκζζηά απεζθή. 

 Tμ ίδζμ εέια ηδξ επζεοιίαξ βζα απμιάηνοκζδ απυ ημοξ άθθμοξ, πενκά ζημ θυβμ ημο 

ιμκμθμβζζηή ζημ πμίδια ημο εθένδ «Γνάιια ημο Mαεζμφ Παζηάθδ» (Tεηξάδην 

γπκλαζκάησλ (1928- 1937), 1940, 81- 82): «Bενίκα, ιαξ ενήιςζε δ γςή ηζ μζ αηηζημί 

μονακμί ηζ μζ δζακμμφιεκμζ πμο ζηανθαθχκμοκ ζημ ίδζμ ημοξ ηεθάθζ/ ηαζ ηα ημπία πμο 

ηαηάκηδζακ κα παίνκμοκ πυγεξ απυ ηδκ λεναΎθα ηζ απυ ηδκ πείκα/ ζακ ημοξ κέμοξ πμο 

λυδερακ υθδ ημοξ ηδκ ροπή βζα κα θμνέζμοκ έκα ιμκμβοάθζ/ ζακ ηζξ ημπέθεξ δθζμηνυπζα 

νμοθχκηαξ ηδκ ημνθή ημοξ βζα κα βίκμοκ ηνίκα./ Aνβμφκ μζ ιένεξ· μζ ιένεξ μζ δζηέξ ιμο 

ηνζβονίγμοκ ιέζα ζηα νμθυβζα ηαζ νοιμοθημφκε ημ θεπημδείηηδ./ Γζα εοιήζμο ζα 

ζηνίααιε θαπακζαζιέκμζ ηα ζμηάηζα βζα κα ιδ ιαξ λεημζθζάζμοκ μζ θάνμζ ηςκ 
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αοημηζκήηςκ./ H ζηέρδ ημο λέκμο ηυζιμο ιαξ ηφηθςκε ηαζ ιαξ ζηέκεοε ζακ έκα δίπηο/ 

ηαζ θεφβαιε ι‟ έκα θεπίδζ ηνοιιέκμ ιέζα ιαξ ηζ έθεβεξ “μ Aνιυδζμξ ηζ μ Aνζζημβείηςκ”» 

(υ.π., 81- 82). O ιμκμθμβζζηήξ ειθακίγεηαζ κα κμζηαθβεί ηδκ πανεθεμφζα, πναβιαηζηή ή 

θακηαζηζηή, ημζκςκία ημο ιε ηδκ απμδέηηνζα ημο θυβμο ημο, ηδ Bενίκα. ημ πανυκ ημο 

δζαπζζηχκεζ ημκ πκεοιαηζηυ εάκαημ ηαζ ηδκ ζπεδυκ αηονςιέκδ πνμκζηή αίζεδζδ. 

Aκαηαθεί ακηζεεηζηά ιζακ άθθδ επμπή, ζηδκ μπμία απμδίδεζ έκηαζδ, ημζκυηδηα 

αζζεδιάηςκ ηαζ ζηέρεςκ ιε ηδκ Bενίκα, ημζκυ ιέηςπμ ιε αοηήκ έκακηζ ημο «λέκμο 

ηυζιμο», μ μπμίμξ ημοξ «ζηέκεοε» ηαζ απ‟ υπμο θεφβακε ιαγί. O ιμκμθμβζζηήξ εέθεζ κα 

επακαθάαεζ ηδκ θοβή απυ ημ απμκεηνςιέκμ πανυκ, δζα ιέζμο ηδξ επζημζκςκίαξ ιε ημκ 

επίθεηημ άθθμ, ιε ηδ Bενίκα: «ηφρε ημ ηεθάθζ κα ζε ζδχ, ια ηζ α ζε έαθεπα εα βφνεοα 

κα ημζηάλς πζμ πένα./ Tζ αλίγεζ έκαξ άκενςπμξ ηζ εέθεζ ηαζ πχξ εα δζηαζμθμβήζεζ ηδκ 

φπανλή ημο ζηδ δεοηένα πανμοζία,/ A! κα ανζζηυιμοκα λοθάνιεκμξ παιέκμξ ζημκ 

Eζνδκζηυκ Χηεακυ ιυκμξ ιε ηδ εάθαζζα ηαζ ημκ αβένα/ ιυκμξ ηαζ πςνίξ αζφνιαημ μφηε 

δφκαιδ βζα κα παθέρς ιε ηα ζημζπεία» (υ.π., 82). 

 Δ απμζηνμθή ζηδ Bενίκα απμζφνεηαζ πνμημφ μθμηθδνςεεί. Tμ αθέιια ημο 

ιμκμθμβζζηή δεκ ιπμνεί κα ζοβηναηήζεζ ημκ άθθμ, αηυιδ ηαζ ημκ επίθεηημ άθθμ: «ηφρε 

ημ ηεθάθζ κα ζε ζδχ, ια ηζ α ζε έαθεπα εα βφνεοα κα ημζηάλς πζμ πένα». Tδκ φπανλή ημο 

ιέζα ζημκ ηυζιμ δεκ ιπμνεί κα ηδκ δζηαζμθμβήζεζ πθέμκ μφηε ακάβμκηάξ ηδκ ζε έκα 

ζπήια “εβχ ηαζ μ άθθμξ”, υπμο μ άθθμξ εα ήηακ δ Bενίκα. Έηζζ, μ ανπζηά απμζηνμθζηυξ 

θυβμξ ημο ηθείκεζ ιε ηδκ επακάθδρδ ημο «ιυκμξ» ηαζ ιε ηδ ζηνμθή ζημ εβχ, έκα εβχ πμο 

μ ιμκμθμβζζηήξ θένεηαζ κα επζεοιεί κα ημ ελαθακίζεζ μνζζηζηά ζηδκ ηαναπή ημο 

Eζνδκζημφ Χηεακμφ, εονζζηυιεκμξ εηεί «λοθάνιεκμξ» (υπςξ μ Εμφδαξ ημο ΐάνκαθδ, ημο 

μπμίμο μ ιμκυθμβμξ επίζδξ εηθνάγεζ ηδκ επζεοιία βζα απμιάηνοκζδ απυ ημοξ άθθμοξ 

(«Άιπμηε κα ιε αμφθζαγε λοθάνιεκμ ηανάαζ, / ς ανάδζ ηαθμηαζνζκυκ, δ ιπυν‟ αθηή, πμο 

αζηνάαεζ». «H αβςκία ημο Iμφδα»: Πνηεηηθά, 106). Aκηίεεηα δδθαδή ιε ηδκ Πακαβία- 

ιμκμθμβίζηνζα πμο ράπκεζ κα ανεζ «κδζί ημο Χηεακμφ» βζα κα πνμζηαηέρεζ ημ παζδί ηδξ 

ηαζ κα ιδκ ημ αθήζεζ κα ιζθήζεζ ζημοξ «ηαημφξ», μ ιμκμθμβζζηήξ ημπμεεηεί ημ πνυαθδια 

ηδξ επζημζκςκίαξ ηαζ ζημ εβχ ημο. O ιμκμθμβζζηήξ είκαζ αοηυξ πμο δεκ ιπμνεί κα δεζ ημκ 

άθθμ ηαζ ζοκαζζεάκεηαζ υηζ ιυκμ δ ζηακυηδηα ηδκ μπμία δεκ δζαεέηεζ ιπμνεί κα απμδχζεζ 

αλία ηαζ κυδια ζηδκ φπανλδ εκυξ ακενχπμο («Tζ αλίγεζ έκαξ άκενςπμξ ηζ εέθεζ ηαζ πχξ εα 

δζηαζμθμβήζεζ ηδκ φπανλή ημο ζηδ δεοηένα πανμοζία»). 

 Tα πμζήιαηα πμο ζπμθζάζαιε απυ ηδ ζημπζά ηδξ βκςζηζηήξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ 

ιμκμθμβζζηχκ, ςξ πνμξ ηδκ ηαηακμδηζηή πνμζέββζζδ ηνίηςκ, έπμοκ ζε ιζηνυηενμ ή 

ιεβαθφηενμ ααειυ ημ ημζκυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ αιζβμφξ ζηάζδξ ηςκ οπμηεζιέκςκ 
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εηθμνάξ έκακηζ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ πνμζέββζζήξ ημοξ. ηδ ζοκέπεζα εα ζπμθζαζημφκ 

εηηεκχξ δφμ πμζήιαηα πμο πανμοζζάγμοκ πενζζζυηενμ ζφκεεηδ δμιή. 

 Θα λεηζκήζμοιε ιε ημ πμίδια ημο Kααάθδ «Mφνδξ Aθελάκδνεζα ημο 340 ι.X.» 

(Tα πνηήκαηα B’, 1929, 79- 81), ζημ μπμίμ μ ιμκμθμβζζηήξ οζμεεηεί δζαδμπζηά πμζηίθεξ 

ηαηηζηέξ ηαηακυδζδξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ δεδμιέκςκ, πμο ζημζπεζμεεημφκ ημκ παναηηήνα 

ημο Mφνδ, ηαζ αθήκεζ ακμζπηή ηδ εέζδ ημο ςξ πνμξ ημ ηνίζζιμ γήηδια πμο ακηζιεηςπίγεζ. 

O ιμκμθμβζζηήξ, ηαηά ηδκ ακαδνμιή ζηδ ζπέζδ ημο ιε ημκ Mφνδ, εκχ πανίζηαηαζ ζηδκ 

ηδδεία ημο ηεθεοηαίμο, αθθά θαη φζηενα απυ αοηή, ένπεηαζ ακηζιέηςπμξ ιε δεδμιέκα 

“ακηζηεζιεκζημφ” ηφπμο (αοηά πμο είδε ή άημοζε), απυ ηα μπμία άθθα ακηζιεηχπζζε πνχηδ 

θμνά ζηδκ ηδδεία ηαζ άθθα ηα ακαηαθεί απυ πνμβεκέζηενεξ πνμκζηά ζηζβιέξ ηδξ ζπέζδξ 

ημο ιε ημκ Mφνδ. Aοηά πμο ημο πανμοζζάγμκηαζ, απμηεθμφκ ζοιθναζηζηά πθαίζζα 

ηαηακυδζδξ ημο Mφνδ ηαζ ημο επζαάθθμκηαζ “απυ έλς”, εκχ υζα ακαηαθεί είκαζ 

ζοιθναζηζηά πθαίζζα πμο επζθέβεζ μ ίδζμξ κα ζοζπεηίζεζ ιε ηα πνχηα. Πνέπεζ κα 

ζδιεζςεεί εδχ εη ηςκ πνμηένςκ υηζ ηα ζοιθναζηζηά πθαίζζα πμο επζθέβεζ μ 

ιμκμθμβζζηήξ, έπμοκ απμηνζηζηυ παναηηήνα: ζηα ζοιθναζηζηά πθαίζζα πμο ημο 

επζαάθθμκηαζ απακηά ιέζς ηςκ ζοιθναζηζηχκ πθαζζίςκ ηα μπμία επζθέβεζ μ ίδζμξ. 

Πανάθθδθα, δ ίδζα δ πνάλδ ηδξ εηθμνάξ ημο ιμκμθυβμο απμηεθεί απάκηδζδ, δζαθμβζηή 

ιμνθή ηαηακυδζδξ, ζημ ηνίζζιμ ενχηδια ημο ηζ ήηαλ ηαζ ηζ γίλεηαη βζα ημκ ιμκμθμβζζηή μ 

Mφνδξ. 

 ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ πνμδβμφιεκςκ παναηδνήζεςκ, ζδίςξ ηδξ ηνζζζιυηδηαξ ηςκ 

ηαηακμδηζηχκ πνμτπμεέζεςκ, ιπμνμφιε κα θάαμοιε εδχ οπυρδ ηα ενςηήιαηα πμο εέηεζ 

μ I. A. ανεβζάκκδξ, ηαζ ηδκ άπμρδ πμο δζαηοπχκεζ: «ημ “Mφνδξ· Aθελάκδνεζα ημο 340 

ι. X.” μ ήνςαξ, ακ ηαζ δζακμμφιεκμξ απυ ημοξ ζπακίμοξ, δεκ πθδζζάγεζ ημ μκ πμο αβαπά 

πενζζζυηενμ απ‟ υ,ηζ δ αβνάιιαηδ οπδνέηνζα ημκ Kθείημ. ε ηζ ημφ πνδζζιεφεζ δ 

δζακμδηζηυηδξ ημο, δ πθήνδξ ημο ζοκείδδζζξ, δ αηνζαήξ ακηίθδρζξ ημο ηυζιμο; Tν Έμσ, 

αληί λα ηνλ βνεζήζε, δελ ηνλ παξαπιαλά; Αεκ ημο πανζζηάκεζ, ςξ πζμ αθδεζκή, ηδκ 

ακηζηεζιεκζηήκ αθθά απνυζςπδ επί ηέθμοξ πνζζηζακμζφκδ ημο Mφνδ, πμο δε παναηηδνίγεζ 

πενζζζυηενμ απυ έκα άθθμ μπμζμδήπμηε επίεεημ: κέμξ ή άκενςπμξ; Πψο δε έλα επίζεην λα 

ζπγθξηζεί κε ηελ ηδηαίηεξε γλψζη ηεο κπζηηθήο δσήο ηνπ λένπ; Γζαηί υζμ ηζ ακ είκαζ 

δζαηνζηζηυξ μ πμζδηήξ, ιαξ αθήκεζ κα οπμκμήζμοιε, πςξ ν δηεγνχκελνο γλψξηδε γηα ηνλ 

Mχξε, φζα είλαη, ή φζα ηνπιάρηζηνλ αηζζαλφκεζα πσο είλαη, πην αιεζηλά, γηαηί δελ ηα 

ιέγνκε, ή δελ ηα θάλνκε γηα φινπο, αθθά βζα ιενζημφξ, ιπνμζηά ζημοξ μπμίμοξ δεκ 

κηνεπυιεεα κα πανμοζζαζεμφιε βοικμί»454. 

                                                 
454

. I. A. ανεβζάκκδξ, «πυθζα ζημ πμίδια ημο Kααάθδ “Mφνδξ· Aθελάκδνεζα ημο 340 ι. X.”»: Σρφιηα ζηνλ 

Kαβάθε, υ.π., 97- 103· ημ πανάεεια: 102. O ανεβζάκκδξ πνμηείκεζ ιία ενιδκεία πάκς ζημ ηζ θάλεη μ 
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 Γζα κα βίκεζ ηαηακμδηυξ μ ιμκυθμβμξ πνεζάγεηαζ κα ακαθφζμοιε ηδκ ηάλδ ιε ηδκ 

μπμία ακαηαθμφκηαζ βεβμκυηα ηαζ πνάλεζξ ηςκ δφμ πνυκςκ πμο μ ιμκμθμβζζηήξ 

ιμζνάζηδηε ιε ημκ Mφνδ. Αφμ είκαζ ηα ααζζηά πνμκζηά επίπεδα αοηήξ ηδξ ηάλδξ: (α) μ 

ιμκμθμβζζηήξ ακαηαθεί βεβμκυηα ηαζ πνάλεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηδδείαξ· (α) μ 

ιμκμθμβζζηήξ ακαηαθεί βεβμκυηα ηαζ πνάλεζξ ηαηά ημ πανυκ ηδξ εηθμνάξ ημο ιμκμθυβμο. 

O ιμκμθμβζζηήξ πανμοζζάγεηαζ κα έπεζ ακαηαθέζεζ ζηδ δζάνηεζα ηδξ ηδδείαξ υζα 

πενζθαιαάκμκηαζ ζημοξ ζηίπμοξ 14- 19. Πνυαθδια δδιζμονβμφκ υζα πενζθαιαάκμκηαζ 

ζημοξ ζηίπμοξ 31- 53, ηαεχξ έκα ενχηδια είκαζ ακ μ ιμκμθμβζζηήξ ηα πανμοζζάγεζ κα 

έπμοκ ακαηθδεεί ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηδδείαξ ή ακ ηα ακαηαθεί ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

ιμκμθυβμο ημο
455

. O ιμκμθμβζζηήξ πανμοζζάγεηαζ κα θέεζ υηζ αοηυ πμο ημκ έηακε κα 

κζχζεζ υηζ ήηακ λέκμξ βζα ημκ Mφνδ ηαζ κα πεηαπηεί έλς απυ ημ ζπίηζ, ήηακ «ιζα 

αθθυημηδ/ εκηφπςζζξ», υηζ αζζεακυηακ «αυνζζηα» κα θεφβεζ απυ ημκηά ημο μ Mφνδξ. Αεκ 

επνυηεζημ ζοκεπχξ βζα απμηέθεζια ηαεανήξ ζηέρδξ, ζοθθμβζζιμφ (δζαθμνεηζηά δεκ εα 

ήηακ αθθυημημ), αθθά βζα εκηφπςζδ. Βπνυηεζημ βζα αυνζζημ, ςξ πνμξ ηδκ πνμέθεοζή ημο, 

                                                                                                                                                    
ιμκμθμβζζηήξ υηακ μ ηεθεοηαίμξ δζαηοπχκεζ ηδκ οπμρία υηζ βζα ημκ Mφνδ ήηακ «λέκμξ, λέκμξ πμθφ», πμο 

δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηζξ ααζζηέξ απυρεζξ ηδξ ηαααθζηήξ ηνζηζηήξ. O ιμκμθμβζζηήξ «βζα κα απμθφβεζ ημκ 

πυκμ ημο πανυκημξ [ηδ ζοιθμνά ηδξ μνζζηζηήξ απχθεζαξ, ημο εακάημο], γδηεί ημκ αηυιδ ιεβαθφηενμ πυκμ 

ηαζ εθεπξίζθεη, ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, ηαζ ημ “ιήπςξ η‟ είπα βεθαζεεί/ απυ ημ πάεμξ ιμο, ηαζ π ά κ η α ημφ 

ήιμοκ λέκμξ”» (υ.π., 103). H δζαθμνεηζηή αοηή ενιδκεία πνμηφπηεζ βζαηί, ηαηά ημκ ανεβζάκκδ, μ 

ιμκμθμβζζηήξ δεκ επζδζχηεζ ιυκμ κα ηαηακμήζεζ αοηυ πμο ήηακ μ ίδζμξ βζα ημκ Mφνδ, αθθά ηονίςξ κα 

ακηζδνάζεζ ζηδ ζοιθμνά ηαζ ζημκ πυκμ, βζα αοηυ ηαζ ακηζδνά ηοθθά: «εκεοιίγεζ ημκ Oζδίπμδα πμο αβάγεζ 

ιυκμξ ηα ιάηζα ημο βζα κα ιδ αθέπεζ» (υ.π., 103). Mμθμκυηζ εεςνμφιε υηζ μ ανεβζάκκδξ έπεζ δίηζμ υηζ ηυζμ 

ημ επίεεημ «πνζζηζακυξ» υζμ ηαζ ημ επίεεημ «κέμξ» ήηακ απνυζςπα ζε ζπέζδ ιε ημ Mφνδ, ςζηυζμ δ έιθαζδ 

«ζηδκ ζδζαίηενδ βκχζδ ηδξ ιοζηζηήξ γςήξ» ημο Mφνδ δεκ θαίκεηαζ κα ακηαπμηνίκεηαζ ζημκ ακμζηηυ ηνυπμ 

γςήξ ηαζ έηεεζδξ ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο κέμο. 
455

. O Πζενήξ έπεζ οπμζηδνίλεζ υηζ ακαηαθμφκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ιμκμθυβμο. Ώοηή δ άπμρδ επζηνέπεζ 

κα δμφιε υηζ ημ ηείιεκμ δεκ απμηεθεί ζημ ζφκμθυ ημο ιυκμ ιία εη ηςκ οζηένςκ δζήβδζδ υζςκ έθααακ πχνα 

ζηδκ ηδδεία, υηζ δ πνάλδ ηδξ εηθμνάξ ημο ιμκμθυβμο έπεζ εκενβδηζηυ παναηηήνα. Αεκ κμιίγμοιε, ςζηυζμ, 

υηζ οπάνπμοκ θυβμζ πμο επηβάιινπλ κα δζααάζμοιε ημ ηείιεκμ ςξ δζαδζηαζία ζοββναθήξ πμζήιαημξ. O 

Πζενήξ εεςνεί υηζ μ μιζθδηήξ «πνμτπμεέηεζ αηνμαηέξ ή ακαβκχζηεξ» βζαηί αοημί «δεκ βκςνίγμοκ υθα ηα 

ζημζπεία ηδξ ζπέζδξ ημο Mφνδ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζοκηνμθζά», πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημοξ ζηίπμοξ 31- 53. 

(αθ.: Xψξνο, Φσο θαη Λφγνο. H δηαιεθηηθή ηνπ “κέζα”- “έμσ” ζηελ πνίεζε ηνπ Kαβάθε, Aεήκα, 

Kαζηακζχηδξ, 1992, 187). Tα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ζηδ ζπέζδ ημο ιμκμθμβζζηή ιε ημκ Mφνδ ηαζ 

πενζθαιαάκμκηαζ ζημοξ εκ θυβς ζηίπμοξ, δεκ έπμοκ πθδνμθμνζαηή θεζημονβία (ηαζ άνα δεκ απεοεφκμκηαζ ζε 

ηνίημοξ), υπςξ ελάθθμο θαίκεηαζ ηαζ απυ ηδκ ακάθοζδ ημο ίδζμο ημο Πζενή. Aπμηεθμφκ ζοιθναζηζηή ηαζ 

απμηνζηζηή ηαηακυδζδ πμο θαιαάκεζ πχνα ηαηά ηδ δζήβδζδ. Θεςνμφιε ζοκεπχξ υηζ ημ ηείιεκμ 

πενζθαιαάκεζ ηδκ πανμοζίαζδ ζηέρεςκ ημο ιμκμθμβζζηή. H ακηίννδζδ πμο έπεζ δζαηοπχζεζ μ M. Peri 

(«Άιεζμξ θυβμξ ή αοηυκμιμξ ιμκυθμβμξ» [=Strumenti critici 1 (1987)]: Δνθίκηα αθεγεκαηνινγίαο, επζι. . 

N. Φζθζππίδδξ, Hνάηθεζμ, Πακεπζζηδιζαηέξ Eηδυζεζξ Kνήηδξ, 1994, 139- 157) βζα ημ πνχημ γήηδια είκαζ δ 

ελήξ: «Aκ μ αθδβδηήξ πμο ιίθδζε ςξ ηχνα ήηακ μ ίδζμξ ι‟ αοηυκ πμο εοιάηαζ ηα δοζάνεζηα επεζζυδζα ηςκ 

ζηίπςκ 42- 53- ηζ υπζ μ πνςηαβςκζζηήξ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ άηνδ ημο δζαδνυιμο-, δεκ εα ιπμνμφζαιε κα 

ηαηαθάαμοιε βζαηί εα‟ πνεπε κα πεηαπεεί «έλς απ‟ ημ θνζηηυ ημοξ ζπίηζ», μφηε αέααζα εα ιαξ ήηακ 

ηαηακμδηή δ αιθζαμθία ηαζ δ αβςκία ημο» (υ.π., 146). Σμ αθδβδιαημθμβζηυ επζπείνδια υηζ «αοηυξ πμο 

“ηχνα” εοιάηαζ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ημ εβχ ημο αθδβδηή· είκαζ ακαβηαζηζηά ημ εβχ ηδξ δνάζδξ» (υ.π., 146) 

πνμτπμεέηεζ ηδκ μιμζμβεκή θεζημονβία ηαζ πνήζδ ηςκ δεζηηζηχκ ζε “ηνζημπνυζςπα” ηαζ “πνςημπνυζςπα” 

ζοιθναγυιεκα. Aκ «λακαβνάρμοιε ημκ “Mφνδ” ζε ηνίημ πνυζςπμ» (υ.π., 155), υπςξ πνμηείκεζ μ Peri, 

υκηςξ μζ ζηίπμζ 31- 53 εα είκαζ αθήβδζδ ηςκ ζηέρεςκ ημο παναηηήνα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηδδείαξ: 

«εοιάηαζ ηχνα... ηχνα ζημκ κμο ημο ένπμκηαζ», αθθά μφηε ηνζημπνυζςπα είκαζ ηα ζοιθναγυιεκα μφηε ηα 

δεζηηζηά πνυκμο ηαζ πχνμο θεζημονβμφκ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ ζε “ηνζημπνυζςπα” ηαζ “πνςημπνυζςπα” 

ζοιθναγυιεκα. 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



201 

 

ζοκαίζεδια πμο ημο επζαθήεδηε “απ‟ έλς”, απυ ηδ ζηδκμεεζία ηδξ ηδδείαξ. Oζ ζηίπμζ 31- 

53 πανειαάθθμοκ ηδκ απυηνζζδ ημο ιμκμθμβζζηή, ηαηά ημ πανυκ ηδξ εηθμνάξ ημο 

ιμκμθυβμο, ζημ ζοιθναζηζηυ πθαίζζμ υπμο είδε ημκ Mφνδ ζηδκ ηδδεία, απυηνζζδ δ μπμία 

ακ είπε δμεεί ηαηά ηδ δζάνηεζά ηδξ, εα είπε πενζμνίζεζ ηδκ αιθζαμθία ηαζ ηδκ αβςκία ημο. 

 O ιμκμθμβζζηήξ ιπήηε, ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ, υπζ ειπνυεεηα ζε αοηή ηδ δζαδζηαζία 

ηδξ εη κέμο ηαηακυδζδξ ημο Mφνδ. H ανπζηή ημο εκένβεζα, κα πάεζ ζηδκ ηδδεία ημο 

αβαπδιέκμο ημο, ελδβείηαζ ςξ φζηαημξ παζνεηζζιυξ ζημκ κεηνυ. Mε αοηή υιςξ ηδκ πνάλδ 

ημο μ ιμκμθμβζζηήξ είδε ημκ Mφνδ ζε ζοζπεηζζιυ ιε έκακ ηυζιμ ημκ μπμίμ είπε 

ζαθέζηαηα οπυρδ ημο, αθθά ιε ημκ μπμίμ δεκ είπε ζοκδείζεζ ηαζ δεκ ήεεθε κα ημκ 

ζοζπεηίγεζ: «Tδκ ζοιθμνά υηακ έιαεα, πμο μ Mφνδξ πέεακε, / πήβα ζημ ζπίηζ ημο, ι‟ υθμ 

πμο ημ απμθεφβς / κα εζζένπμιαζ ζηςκ Xνζζηζακχκ ηα ζπίηζα, / πνμ πάκηςκ υηακ έπμοκ 

εθίρεζξ ή βζμνηέξ» (ζηίπ. 1-4). Mε άθθα θυβζα, πνζκ απυ ημ εάκαημ ημο Mφνδ δ πνμμπηζηή 

ημο ιμκμθμβζζηή πνμξ ημοξ πνζζηζακμφξ πνμτπέεεηε ηδκ απυζηαζδ (ςξ πςνζηυ δεδμιέκμ 

πνμξ ημκ Άθθμ ηαζ ςξ απμπή απυ ηδκ ακηζιεηχπζζή ημο)· πνμμπηζηή ηδκ μπμία ηνμπμπμζεί 

βζα πάνδ ημο φζηαημο παζνεηζζιμφ. H πνχηδ οπμπχνδζδ ημο ιμκμθμβζζηή απυ ημκ 

ζοβηνμηδιέκμ ηαζ ιε ηακυκεξ ηυζιμ ημο, είκαζ ηαοηυπνμκα δ ανπή ιζαξ αθοζζδςηήξ 

δζαδζηαζίαξ ιεηααμθήξ ημο ηζ ήηακ μ ίδζμξ πνζκ απυ αοηήκ ηαζ ημο ηζ έαθεπε ζημκ Mφνδ. H 

απυθαζή ημο, δδθαδή, κα πάεζ ζημ ζπίηζ ηςκ πνζζηζακχκ είκαζ δ ηίκδζδ εηείκδ πμο 

αθθάγεζ ηα δεδμιέκα πνμξ δφμ ηαηεοεφκζεζξ: α) ηζ ήηακ ηαζ ηζ βίκεηαζ μ Mφνδξ βζα ημκ 

ιμκμθμβζζηή· α) ηζ ήηακ ηαζ ηζ βίκεηαζ μ ιμκμθμβζζηήξ, ιέζς ηδξ ηνμπμπμζμφιεκδξ εζηυκαξ 

ημο Mφνδ. 

 πςξ επζζδιαίκεζ μ Πζενήξ, «ροπμθμβζημί πανάβμκηεξ [...] ηαεδθχκμοκ ημκ θίθμ- 

αθδβδηή ζημ “μοδέηενμ”, ηαζ ζδζυιμνθμ απυ ηδκ άπμρδ ημο πχνμο, ζδιείμ ημο 

δζαδνυιμο»
456

. Aπυ ημ ζδζυιμνθμ αοηυ ζδιείμ εα ακηζιεηςπίζεζ πνχηδ θμνά ημκ Mφνδ 

θαη ζημ ζοιθναζηζηυ πθαίζζμ εκηυξ ημο μπμίμο είπε ςξ ηυηε απμθφβεζ κα ημκ δεζ· έηζζ, εα 

ανεεεί ζημ ιεηαίπιζμ ηδξ ηαηακυδζδξ ημο άθθμο ςξ πνμζχπμο, δδθαδή ςξ 

πμθθαπθυηδηαξ: «ηάεδηα ζε δζάδνμιμ. Αεκ εέθδζα / κα πνμπςνήζς πζμ εκηυξ, βζαηί 

ακηεθήθεδκ / πμο μζ ζοββεκείξ ημο πεεαιέκμο ι‟ έαθεπακ / ιε πνμθακή απμνίακ ηαζ ιε 

δοζανέζηεζα. / Tμκ είπακε ζε ιζα ιεβάθδ ηάιανδ / πμο απυ ηδκ άηνδ υπμο ζηάεδηα/ είδα 

ημιάηζ· υθμ ηάπδηεξ πμθφηζιμζ / ηαζ ζηεφδ ελ ανβφνμο ηαζ πνοζμφ» (ζηίπ. 5- 12). 

Τπεκεοιίγεηαζ εδχ υηζ ιία ζοκζζηχζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ηαηακυδζδξ είκαζ εηείκδ ηςκ 

ζοζπεηζζιχκ ζοκυθμο ζδιείςκ ιε άθθα ζφκμθα ζδιείςκ, δ ζοιθναζηζηή ηαηακυδζδ. 

Ώοηυ ημ κέμ πθαίζζμ ηαηακυδζδξ ημο Mφνδ, μ ιμκμθμβζζηήξ δεκ ημ ακηζιεηςπίγεζ ιε 

                                                 
456

. «Tμ “ιέζα” ηαζ ημ “έλς” ζηδκ πμίδζδ ημο Kααάθδ (δ χνζιδ θάζδ)», Xάξηεο 5/ 6 (Aπν. 1983), 679- 694· 

ημ πανάεεια: 684. 
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ζοκμθζηυ ηνυπμ, αθμφ μφηςξ ή άθθςξ, θυβς ημο πνμζδζμνζζιέκμο πμζμφ ημο, μ 

ιμκμθμβζζηήξ δεκ ιπμνεί κα ακηζηνφζεζ ημ κέμ αοηυ πθαίζζμ πανά ιυκμ 

πξννπηηθνπνηεκέλα, δδθαδή πενζμνζζιέκα. Aπυ ημ ζδιείμ υιςξ υπμο ιέκεζ, αθέπεζ αηυιδ 

θζβυηενα· ίζα- ίζα έκα «ημιάηζ», ημ μπμίμ, ιε αάζδ ηα θυβζα ημο, δεκ ιπμνμφιε κα 

είιαζηε αέααζμζ ακ πενζθάιαακε ηακ ημ κεηνυ ζχια ημο Mφνδ. O ιμκμθμβζζηήξ υιςξ 

αζζεάκεηαζ ηδκ ακάβηδ κα δζηαζμθμβήζεζ ζημκ εαοηυ ημο ηδκ επζθμβή ημο, ηαζ ηδ ζοκανηά 

ιε ημ πχξ ημκ έαθεπακ μζ ζοββεκείξ ημο κεηνμφ. Μμθμκυηζ δ αλζμπζζηία ηςκ 

πνμζδζμνζζιέκςκ οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ, ηυζμ δ πθδνμθμνζαηή υζμ ηαζ δ αλζμθμβζηή/ 

ενιδκεοηζηή, είκαζ πενζμνζζιέκδ (δδθαδή πνμμπηζημπμζδιέκδ), δ ακηίδναζδ ηςκ 

ζοββεκχκ ηδκ μπμία οπμζηδνίγεζ υηζ δζέβκςζε, θαίκεηαζ αάζζιδ. 

 Tμ ζηίβια, πάκηςξ, ημο πθαζζίμο αοημφ, υπςξ ημ ακηζθαιαάκεηαζ μ ιμκμθμβζζηήξ, 

είκαζ ζαθέξ: ηθεζζηυ, πμθοηεθέξ ηαζ ζμαανυ. Tμ πνχημ αοηυ ζοιθναζηζηυ πθαίζζμ πμο 

επζαάθθεηαζ εη ηςκ πναβιάηςκ ζημκ ιμκμθμβζζηή πνμηαθεί ηδκ ακάηθδζδ εκυξ άθθμο, 

πνμβεκέζηενμο ζοιθναζηζημφ πθαζζίμο, ζοκμθζηά ακηζεεηζημφ πνμξ ημ πνχημ: 

«ηέημιμοκ η‟ έηθαζα ζε ιζα άηνδ ημο δζαδνυιμο./ Kαζ ζηέπημιμοκ πμο δ ζοβηεκηνχζεζξ 

ιαξ η‟ δ εηδνμιέξ/ πςνίξ ημκ Mφνδ δεκ ε‟ αλίγμοκ πζα·/ ηαζ ζηέπημιμοκ πμο πζα δεκ εα 

ημκ δς/ ζηα ςναία ηαζ άζεικα λεκφπηζα ιαξ/ κα παίνεηαζ, ηαζ κα βεθά, ηαζ κ‟ απαββέθθεζ 

ζηίπμοξ/ ιε ηδκ ηεθεία ημο αίζεδζζ ημο εθθδκζημφ νοειμφ·/ ηαζ ζηέπημιμοκ πμο έπαζα βζα 

πάκηα/ ηδκ ειμνθζά ημο, πμο έπαζα βζα πάκηα/ ημκ κέμκ πμο θάηνεοα πανάθμνα» (ζηίπ. 

13- 22). O ιμκμθμβζζηήξ ζοιθναζηζημπμζεί ημκ Mφνδ, ημ πθαίζζμ υιςξ αοηή ηδ θμνά 

είκαζ απμηέθεζια δζηήξ ημο επζθμβήξ ηαζ έπεζ απμηνζηζηυ παναηηήνα· απακηά, δδθαδή, ζημ 

πθαίζζμ πμο ημο έπεζ ηεεεί απυ ημ πνζζηζακζηυ ζπίηζ: μ ηθεζζηυξ πχνμξ ακηζπαναηίεεηαζ 

ζημκ ακμζηηυ, ημ ζμαανυ ζημ άζεικμ, δ πμθοηέθεζα ζηδκ μιμνθζά. H ζοβηεηνζιέκδ 

απυηνζζδ ημο ιμκμθμβζζηή έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία, υπζ ιυκμ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ 

ακηζπανάεεζδξ ημο Mφνδ ημκ μπμίμ είπε γήζεζ μ ίδζμξ, ζημκ Mφνδ πμο ημο επζαάθθεηαζ 

απυ ηδκ μζημβέκεζά ημο, αθθά αηυιδ βζαηί θςηίγεζ ημ ηζ ήηαλ μ Mφνδξ βζα ημκ 

ιμκμθμβζζηή. Ο Mφνδξ ήηακ αοηυξ πμο έδζκε αλία ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ, ζηζξ εηδνμιέξ, ζηα 

λεκφπηζα ημοξ, ιε ημκ πανμφιεκμ παναηηήνα ημο, ιε ηδκ αζζεδηζηή ημο ηαθθζένβεζα ηαζ 

ηονίςξ ιε ηδκ μιμνθζά ημο. Ώοηυκ ημ κέμ, πανμοζζαζιέκμ ιε αζζεδηζημφξ υνμοξ
457

, 

αβαπμφζε πανάθμνα μ ιμκμθμβζζηήξ ηαζ αοηυκ ζηέθηεηαζ υηζ έπαζε βζα πάκηα. Tα δφμ 

αοηά πθαίζζα, ηναηδιέκα πςνζζηά ημ έκα απυ ημ άθθμ, ζημζπεζμεεημφκ λεηάεανα ηδ δζπθή 

                                                 
457

. Yπεκεοιίγμοιε ηδκ παναηήνδζδ ημο ανεβζάκκδ υηζ υπςξ ημ «πνζζηζακυξ» έηζζ ηαζ ημ «κέμξ» ιέκμοκ 

απνυζςπα ζε ζπέζδ ιε ημκ Mφνδ. Tμ πάεμξ αέααζα βζα ηδ θαηνεία ηδξ αζζεδηζηήξ πθεονάξ ημο ακενχπμο 

είκαζ ααζζηυ ηαζ εεηζηά ζδιαζζμθμβδιέκμ εέια ζηδκ πμίδζδ ημο Kααάθδ. ημ ζοβηεηνζιέκμ υιςξ πμίδια 

ηα πνάβιαηα είκαζ πζμ ζφκεεηα, ηαεχξ μ Mφνδξ πανμοζζάγεηαζ ςξ παναηηήναξ μ μπμίμξ δεκ ελακηθείηαζ ιε 

αοηή ηδκ υρδ. Αεκ ακηζπαναηίεεηαζ εδχ δ αζζεδηζηή πνυζθδρδ ιε ηδκ ζδεμθμβζηή, αθθά ζοιπθέημκηαζ. 
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εζηυκα ημο Mφνδ: πθαίζζμ α) μ Mφνδξ ημο πνζζηζακζημφ ζπζηζμφ- πθαίζζμ α) μ Mφνδξ ηδξ 

λέβκμζαζηδξ πανέαξ. Δ ηαεανυηδηα ηςκ μνίςκ είκαζ, ιέπνζ εκυξ ζδιείμο ηδξ ελέθζλδξ ηςκ 

πναβιάηςκ, ημ επζδζςηχιεκμ ηαζ απυ ημοξ πνζζηζακμφξ θαη απυ ημκ ιμκμθμβζζηή. O 

ιμκμθμβζζηήξ δζακφεζ ηδκ απυζηαζδ, πμο πάκηα έααγε ακάιεζα ζημκ εαοηυ ημο ηαζ ζημοξ 

πνζζηζακμφξ, βζα πάνδ ημο Mφνδ. H ακάηθδζδ ημο άζεικμο ηαζ ςναίμο Mφνδ ζημ πθαίζζμ 

ημο ακμζπημφ πχνμο, είκαζ δ οπεκεφιζζδ εκυξ άθθμο “ζαθή” Mφνδ έκακηζ ημο ελίζμο 

“ζαθή” Mφνδ ημο πνζζηζακζημφ ζπζηζμφ ηαζ ιαγί δ άνκδζδ ημο δεοηένμο. 

 Σμ ζπίηζ ηςκ πνζζηζακχκ δεκ ημο πανμοζζάγεζ ιυκμ έκακ δζαθμνεηζηυ ζδιαίκμκηα 

πχνμ, ζημκ μπμίμ πνέπεζ κα εκηάλεζ ημκ Mφνδ, μφηε ιυκμ πνμθακείξ ακηζδνάζεζξ («απμνία 

ηαζ δοζανέζηεζα»). Tμκ θένκεζ αηυιδ ακηζιέηςπμ ιε έκακ Mφνδ “ιζθδιέκμ” ιε 

δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, πθαζζζςιέκμ δδθαδή ηυζμ ιε πθδνμθμνίεξ άβκςζηεξ ζε αοηυκ (μ 

παιδθυθςκμξ θυβμξ ηςκ βοκαζηχκ) υζμ ηαζ ιε ηεθεημονβζηυ θυβμ (μζ ιεβαθυθςκεξ 

πνμζεοπέξ ηςκ ζενέςκ): «Kάηζ βνδέξ, ημκηά ιμο, παιδθά ιζθμφζακ βζα/ ηδκ ηεθεοηαία 

ιένα πμο έγδζε-/ ζηα πείθδ ημο δζανηχξ η‟ υκμια ημο Xνζζημφ,/ ζηα πένζα ημο ααζημφζ‟ 

έκακ ζηαονυ.-/ Mπήηακ ηαηυπζ ιεξ ζηδκ ηάιανδ/ ηέζζανεξ Xνζζηζακμί ζενείξ, η‟ έθεβακ 

πνμζεοπέξ/ εκεενιχξ ηαζ δεήζεζξ ζημκ Iδζμφκ,/ ή ζηδκ Mανίακ (δεκ λένς ηδκ ενδζηεία 

ημοξ ηαθά)» (ζηίπ. 23- 30), «Oζ Xνζζηζακμί ζενείξ ιεβαθμθχκςξ/ βζα ηδκ ροπή ημο κέμο 

δέμκηακ.-/ Παναηδνμφζα ιε πυζδ επζιέθεζα,/ ηαζ ιε ηζ πνμζμπήκ εκηαηζηή/ ζημοξ ηφπμοξ 

ηδξ ενδζηείαξ ημοξ, εημζιάγμκηακ/ υθα βζα ηδκ πνζζηζακζηή ηδδεία» (ζηίπ. 54- 59). Tα 

θυβζα ηςκ βνζχκ, ακελάνηδηα απυ ημ ακ θέκε ηδκ αθήεεζα, απμηεθμφκ ελίζμο πνμηθδηζηά 

κέα ζοιθναγυιεκα (ακ υπζ πνμηθδηζηυηενα) βζα ημ πνυζςπμ ημο Mφνδ, ηα μπμία ένπμκηαζ 

“απυ έλς” ζημκ ιμκμθμβζζηή, υπςξ ηαζ ημ ίδζμ ημ εέαια ηδξ ηεθεημονβίαξ. Tα θυβζα ημοξ 

δεκ πνμαάθθμοκ ιυκμ ημ ιέβεεμξ ηδξ αανφηδηαξ πμο είπε βζα ημκ Mφνδ δ 

«πνζζηζακμζφκδ» ημο (ημ βεβμκυξ υηζ μ κέμξ ήηακ πνζζηζακυξ είκαζ δεδμιέκμ), αθθά 

πανμοζζάγμοκ ημ ζχια ημο, ηα πείθδ ηαζ ηα πένζα ημο, ηαηεζθδιιέκα απυ έκακ Άθθμ, ημκ 

Xνζζηυ («ζηα πείθδ ημο δζανηχξ η‟ υκμια ημο Xνζζημφ,/ ζηα πένζα ημο ααζημφζ‟ έκακ 

ζηαονυ.-», ζηίπ. 25- 26). ημ πνζζηζακζηυ ζπίηζ μ ιμκμθμβζζηήξ αθέπεζ κα δζεηδζημφκ ηδκ 

ροπή ηαζ ημ ζχια ημο Mφνδ, ηαεχξ μζ βνζέξ πανμοζζάγμοκ, ιάθζζηα, ημκ ίδζμ ημκ Mφνδ 

κα πνμζθένεζ ημ ζχια ημο ζημκ Xνζζηυ: «K‟ ελαίθκδξ ιε ηονίεοζε ιζα αθθυημηδ/ 

εκηφπςζζξ. Aυνζζηα, αζζεάκμιμοκ/ ζακ κα‟ θεοβεκ απυ ημκηά ιμο μ Mφνδξ·/ αζζεάκμιμοκ 

πμο εκχεδ, Xνζζηζακυξ,/ ιε ημοξ δζημφξ ημο, ηαζ πμο βέκμιμοκ/ λ έ κ μ ξ εβχ, λ έ κ μ ξ π μ 

θ φ· έκμζςεα ηζυθα/ ιζα αιθζαμθία κα ιε ζζιχκεζ: ιήπςξ η‟ είπα βεθαζεεί/ απυ ημ πάεμξ 

ιμο, ηαζ π ά κ η α ημο ήιμοκ λέκμξ.-/ Πεηάπεδηα έλς απ‟ ημ θνζηηυ ημοξ ζπίηζ,/ έθοβα 

βνήβμνα πνζκ ανπαπεεί, πνζκ αθθμζςεεί/ απ‟ ηδκ πνζζηζακμζφκδ ημοξ δ εφιδζδ ημο Mφνδ» 

(ζηίπ. 60- 70). 
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 Δ ηεθεοηαία πνάλδ απυηνζζδξ ημο ιμκμθμβζζηή είκαζ δ θοβή. Βπζπεζνεί δδθαδή κα 

εζζαβάβεζ εη κέμο ακάιεζα ζημκ ίδζμ ηαζ ζημοξ πνζζηζακμφξ ηδκ απυζηαζδ. Βίκαζ υιςξ 

ζαθέξ υηζ αοηή δ απυζηαζδ ζηδκ μπμία πνμζπαεεί κα επακαηάιρεζ δεκ ιπμνεί κα 

λακαηενδδεεί, επεζδή πενζμνίγεηαζ πθέμκ ζε έκα πςνζηυ ιυκμ δεδμιέκμ ηαζ έηζζ οπάνπεζ 

ιία ηαηαπνδζηζηή απυζηαζδ ιυκμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ανπζηή
458

. O ιμκμθμβζζηήξ 

πανμοζζάγεζ ημκ εαοηυ ημο παεδηζηυ, ζπεδυκ εφια (ακ υπζ ημο Mφνδ, πάκηςξ ημο πάεμοξ 

ημο βζα εηείκμκ), ζε αοηή ηδ ζηζβιή ηδξ ζφβηνμοζδξ. Ο Mφνδξ θεφβεζ απυ ημκηά ημο ηαζ δ 

αιθζαμθία ημκ πθδζζάγεζ. Ώθθά ηαζ ηαηά ηδκ εηθμνά ημο ιμκμθυβμο, μ μιζθδηήξ 

πανμοζζάγεηαζ κα ιδκ έπεζ ακηζθδθεεί ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ εκηφπςζήξ ημο υηζ μ Mφνδξ 

έθεοβε απυ ημκηά ημο ηαζ υηζ εκχεδηε ιε ημοξ δζημφξ ημο, εκχ μ ίδζμξ βζκυηακ λέκμξ 

(«βέκμιμοκ λ έ κ μ ξ εγψ»
459

). O ιμκμθμβζζηήξ δζαηυπηεζ ηδκ εηθμνά ημο ιμκμθυβμο ημο 

ηαζ ηδκ ηαηακμδηζηή δζαδζηαζία ιε ηδ ζοκηήνδζδ ηδξ αιθζαμθίαξ. 

 Aκ μ ιμκυθμβμξ πενζμνζγυηακ ζε αοηέξ ηζξ ζηνμθέξ εα ιπμνμφζε κα οπμζηδνζπεεί 

υηζ υκηςξ μ ιμκμθμβζζηήξ είπε ζε έκα ααειυ βεθαζηεί, υπζ αέααζα ςξ πνμξ ημ ακ μ Mφνδξ 

ήηακ ή δεκ ήηακ πνζζηζακυξ, αθθά ςξ πνμξ ηδκ αηνζαή ζπέζδ πμο είπε μ Mφνδξ ιε αοηή ηδ 

βεκζηή ζδζυηδηα, ςξ πνμξ ημ πχξ «γμφζε», ηαζ ηεθζηά ςξ πνμξ ημ ηζ δζεηδζημφζε
460

. Δ 

πναβιαηζηυηδηα ημο ιμκμθυβμο είκαζ άθθδ. Καηά ηδκ εηθμνά ημο μ ιμκμθμβζζηήξ έπεζ 

πανεηθίκεζ απυ ηδκ ακάηθδζδ ηςκ βεβμκυηςκ ηαζ ηςκ ζηέρεχκ ημο ζηδκ ηδδεία. Έπεζ 

ακαηαθέζεζ ηδκ πνμβεκέζηενδ επμπή ηδξ ζπέζδξ ημο ιε ημκ Mφνδ, εηεί υπμο δζαηοαεφεηαζ 

υπζ πζα ημ «βέκμιμοκ λ έ κ μ ξ» αθθά ημ «ιήπςξ... π ά κ η α ημο ήιμοκ λέκμξ». 

Aλζμθμβχκηαξ ημ ηζ λένεζ ηαζ ηζ δεκ λένεζ, λεηζκά ιε αεααζυηδηεξ: «Γκςνίγαιε, αεααίςξ, 

πμο μ Mφνδξ ήηακ Xνζζηζακυξ./ Aπυ ηδκ πνχηδκ χνα ημ βκςνίγαιε, υηακ/ πνυπενζζ ζηδκ 

πανέα ιαξ είπε ιπεζ./ Mα γμφζε απμθφηςξ ζακ η‟ ειάξ./ Aπ‟ υθμοξ ιαξ πζμ έηδμημξ ζηεξ 

δδμκέξ·/ ζημνπχκηαξ αθεζδχξ ημ πνήια ημο ζηεξ δζαζηεδάζεζξ./ Γζα ηδκ οπυθδρζ ημο 

ηυζιμο λέκμζαζημξ,/ νίπκμκηακ πνυεοια ζε κφπηζεξ νήλεζξ ζηεξ μδμφξ/ υηακ εηφπαζκε δ 

                                                 
458

. ΐθ. ηδκ παναηήνδζδ ημο Πζενή υηζ δζαηυπηεζ αίαζα ημκ δζάθμβυ ημο ιε ηδκ υθδ ζηδκή (υ.π., 692). Δ 

δζαημπή, υιςξ, ημο δζαθυβμο εδχ επακεζζάβεζ ηδκ απυζηαζδ ιυκμ ςξ πνμξ ημκ πχνμ. O ιμκμθμβζζηήξ δεκ 

ιπμνεί κα επζζηνέρεζ ζηδκ “αεχα”, ακοπμρίαζηδ πνμ ηδξ ηδδείαξ πνμμπηζηή ημο. 
459

. Δ ειθαηζηή πνήζδ ηδξ πνμζςπζηήξ ακηςκοιίαξ ιπμνεί εδχ κα ελδβδεεί ςξ ακηζεεηζηή. Τπμκμείηαζ υηζ μ 

ιμκμθμβζζηήξ εεςνμφζε ηάπμζμοξ άθθμοξ λέκμοξ βζα ημκ Mφνδ, ημ πζεακυηενμ ημ πνζζηζακζηυ ημο 

πενζαάθθμκ. 
460

. Χξ πνμξ ημ γήηδια ηςκ δζεηδζηήζεςκ ημο Mφνδ, μοζζχδδξ είκαζ δ ακάβκςζδ ημο Α. Aββεθάημο 

(«“Mφνδξ· Aθελάκδνεζα ημο 340 ι. X.”. Eνιδκεοηζηή πνυηαζδ βζα ηδκ (ηαααθζηή) δζπθυηδηα ημο ένςηα»: H 

πνίεζε ηνπ θξάκαηνο. Mνληεξληζκφο θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζην έξγν ηνπ Kαβάθε, επζι. M. Πζενήξ, 

Hνάηθεζμ, Πακεπζζηδιζαηέξ Eηδυζεζξ Kνήηδξ, 2000, 95- 101). Bθ. ζδίςξ ηδκ παναηήνδζδ υηζ: «μζ άθθμζ [...] 

δζεηδζημφκ, ααζζζιέκμζ ζηένεα ζηα πζζηεφς ημοξ, ημκ Mφνδ βζα θμβανζαζιυ ημοξ [...]. O Mφνδξ, υιςξ, απυ 

ηδκ άθθδ δζεηδζηεί ηάηζ απείνςξ πμθοπθμηυηενμ απυ ηδκ- αξ πμφιε- “πνμζεεηζηή” επζαεααίςζδ ηδξ 

ηαοηυηδηάξ ημο: δζεηδζηεί έκακ εαοηυ πμο δεκ είκαζ πνμμνζζιέκμξ κα αβηονμαμθήζεζ ζε ιζα επακαπαοηζηή 

ηαοηυηδηα, έκακ εαοηυ πμο δεκ είκαζ αθθά δζανηχξ βίκεηαζ· δ ηαηάηηδζδ αοημφ ημο εαοημφ ηαζ αοημφ ημο 

ακαηνεπηζημφ πζζηεφς πενκμφζε ιέζα απυ ηδκ ηαηαθοηζηή ειπεζνία ημο Άθθμο (αθέιιαημξ ηαζ ζχιαημξ)» 

(υ.π., 100). 
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πανέα ιαξ/ κα ζοκακηήζεζ ακηίεεηδ πανέα./ Πμηέ βζα ηδκ ενδζηεία ημο δεκ ιζθμφζε» 

(ζηίπ. 31- 41). ε αοηή ηδκ εκυηδηα ημο ιμκμθυβμο, μ ιμκμθμβζζηήξ είκαζ “δζδνδιέκμξ” 

ηαζ ηάκεζ δζάθμβμ ιε ημκ εαοηυ ημο. 

 πςξ ακαθέναιε, λεηζκά απυ ηζξ αεααζυηδηέξ ημο (:«Γκςνίγαιε, αεααίςξ, πμο μ 

Mφνδξ ήηακ Xνζζηζακυξ./ Ώπυ ηδκ πνχηδκ χνα ημ βκςνίγαιε»), ηαζ ιέπνζξ αοημφ ημο 

ζδιείμο δ αεααζυηδηά ημο δεκ πανμοζζάγεζ νςβιέξ. Οζ δφμ επυιεκεξ υιςξ αεααζυηδηέξ 

ημο απμδεζηκφμκηαζ ρεοδείξ. O Mφνδξ «γμφζε» ζακ αοημφξ, αθθά υπζ «απμθφηςξ», υπςξ 

ημο απμδίδεζ μ ιμκμθμβζζηήξ, ηαηδβμνχκηαξ ημκ έιιεζα βζα οπμηνζζία (ακ υκηςξ γμφζε 

απμθφηςξ ζακ αοημφξ, ηυηε είπε ιενίδζμ εοεφκδξ βζα ηδκ δδιζμονβία ρεοδαζζεήζεςκ ζημκ 

ιμκμθμβζζηή). ζμ βζα ηδ δεφηενδ έιιεζδ ηαηδβμνία πμο εηημλεφεζ, υηζ «πμηέ βζα ηδ 

ενδζηεία ημο δε ιζθμφζε», απμηεθεί ηαζ αοηή ρεοδμαεααζυηδηα. ε αοηυ αηνζαχξ ημ 

ζδιείμ, δ ηαηηζηή ηδξ νδημνζηήξ εκίζποζδξ ηςκ αεααζμηήηςκ ηαζ ηδξ απυδμζδξ εοεοκχκ 

ζημκ Mφνδ, δ μπμία επζηνέπεζ ζημκ ιμκμθμβζζηή κα ακηζιεηςπίγεζ ημκ εαοηυ ημο ςξ 

λεβεθαζιέκμ, ηαηαννέεζ, ηαεχξ μ ιμκμθμβζζηήξ ηχνα ιυκμ θαιαάκεζ ζμαανά οπυρδ ημο 

ηάηζ πμο ήλενε ηαζ είπε δζαπζζηχζεζ, αθθά δεκ είπε εηηζιήζεζ. Tχνα ιυκμ θαιαάκεζ οπυρδ 

ημο ημκ Mφνδ υπζ ιυκμ ςξ «κέμ» πμο πνμηαθεί ημ πάεμξ, αθθά ηαζ ςξ πνυζςπμ πμο 

ειπενζέπεζ ακηζεέζεζξ: «Mάθζζηα ιζα θμνά ημκ είπαιε/ πςξ εα ημκ πάνμοιε ιαγφ ιαξ ζημ 

ενάπζμκ./ ιςξ ζακ κα δοζανεζηήεδηε/ ι‟ αοηυκ ιαξ ημκ αζηεσζιυ: εοιμφιαζ ηχνα./ Ά 

ηζ άθθεξ δομ θμνέξ ηχνα ζημκ κμο ιμο ένπμκηαζ./ ηακ ζημκ Πμζεζδχκα ηάικαιε 

ζπμκδέξ,/ ηνααήπεδηε απ‟ ημκ ηφηθμ ιαξ, η‟ έζηνερε αθθμφ ημ αθέιια./ ηακ 

εκεμοζζαζιέκμξ έκαξ ιαξ/ είπεκ, H ζοκηνμθζά ιαξ κα‟ καζ οπυ/ ηδκ εφκμζακ ηαζ ηδκ 

πνμζηαζίακ ημο ιεβάθμο,/ ημο πακςναίμο Aπυθθςκμξ- ρζεφνζζεκ μ Mφνδξ/ (μζ άθθμζ δεκ 

άημοζακ) “ηδ ελαζνέζεζ ειμφ”» (ζηίπ. 42- 53). O ιμκμθμβζζηήξ δεκ εοιάηαζ υηζ θαηάιαβε 

ηδ δοζανέζηεζα ημο Mφνδ απυ ημ αζηείμ ημοξ βζα ημ ενάπζμκ. Θοιάηαζ κηα έθθξαζε 

πξνζψπνπ ηαζ ηχνα ηδκ ενιδκεφεζ ςξ πζεακή δοζανέζηεζα («ζακ κα δοζανεζηήεδηε»). Δ 

έηθναζδ ημο πνμζχπμο βίκεηαζ ζδιείμ βζα ηαηακυδζδ. Tχνα δίλεη ζεκαζία- δδθαδή 

ηαηακμεί- υηζ μ Mφνδξ δεκ γμφζε «απμθφηςξ» ζακ αοημφξ, δεκ αθδκυηακ κα είκαζ 

απμθφηςξ ζακ αοημφξ
461

. Κθζιαηςηά, απυ ηδκ έηθναζδ ημο πνμζχπμο πενκάιε ζηδκ 

ηίκδζδ ηαζ απυ ηδκ ηίκδζδ ζημ θυβμ. Ώκ δ έηθναζδ ημο πνμζχπμο είκαζ έκα ζδιείμ 

αιθίαμθμ, δ ηίκδζδ είκαζ ζδιείμ ζαθέζηενμ. ηακ δ πανέα έηακε ζπμκδέξ ζημκ 

Πμζεζδχκα, μ Mφνδξ, πάθζ εκενβδηζηυξ ηαζ λεηάεανμξ ςξ πνμξ ηζξ επζθμβέξ ημο, 

                                                 
461

. πςξ παναηδνεί μ Aββεθάημξ, μ ιμκμθμβζζηήξ «παναηδνμφζε ηαζ άημοβε ηδκ μοζία ηδξ ακηίζηαζδξ ημο 

αβαπδιέκμο θίθμο ημο, αθθά δεκ ήηακ ζε εέζδ κα εκκμήζεζ ημ αάεμξ ηδξ: ημο έθεζπε ημ πνζζηζακζηυ 

ηεθεημονβζηυ ηαζ μ πεεαιέκμξ δδμκζηυξ Mφνδξ» (υ.π., 99). Yπεκεοιίγμοιε υηζ μ ιμκμθμβζζηήξ ιε ιία έκκμζα 

ιπήηε ζηδ δζαδζηαζία μοζζαζηζηήξ ηαηακυδζδξ ημο Mφνδ, υπζ επεζδή ημ επέθελε, αθθά ιεηά ηδκ απυθαζή 

ημο κα πάεζ ζημ πνζζηζακζηυ ζπίηζ ηαζ αθμφ ακηζιεηχπζζε ηα πνζζηζακζηά ζοιθναγυιεκα ακηζιεηχπζζδξ ημο 

Mφνδ. 
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ηνααήπηδηε απυ ημκ ηφηθμ ηαζ έζηνερε αθθμφ ημ αθέιια ημο. Tα πνμδβμφιεκα, ηυζμ δ 

έηθναζδ ημο πνμζχπμο υζμ ηαζ δ ηίκδζδ, είπακ απμδέηηδ μθυηθδνδ ηδκ πανέα. Σμ ηνίημ 

ζδιείμ δεκ είκαζ πζα ιδ- νδιαηζηή ακηζδνάζδ, είκαζ θυβμξ. Ο Mφνδξ ελαζνεί ημκ εαοηυ ημο 

απυ ηδκ πνμζηαζία ημο Aπυθθςκα. Αεκ δζαθφεζ ημκ εκεμοζζαζιυ ηδξ μιάδαξ 

ακαημζκχκμκηαξ ημ «ηδ ελαζνέζεζ ειμφ», αθθά πενζμνίγεηαζ κα ημ ρζεονίζεζ. Kαζ αοηή ηδ 

θμνά, ιυκμκ μ ιμκμθμβζζηήξ βίκεηαζ παναθήπηδξ ηδξ ακηίδναζδξ ημο Mφνδ. Ήδδ, ιε ηζξ 

δφμ πνμδβμφιεκεξ ακαικήζεζξ ημο, μ ιμκμθμβζζηήξ έπεζ ημοξ υνμοξ πμο απαζημφκηαζ βζα 

κα εέζεζ ημ ενχηδια ακ ήηακ πάκηα λέκμξ μ Mφνδξ βζα αοηυκ υπζ απυ ηδ ζημπζά ηδξ 

ζηάζδξ ημο Mφνδ (μ Mφνδξ ςξ ηάπμζμξ πμο ημκ λεβέθαζε βζα ημ πχξ γμφζε ηαζ ηζ 

δζεηδζημφζε) αθθά απυ ηδ ζημπζά ηδ δζηή ημο. Σζ δδθαδή εα ζοκζζημφζε, απυ ηδ δζηή ημο 

πνμμπηζηή, ημκ Mφνδ ςξ λέκμ. Ο Mφνδξ δεκ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ςξ αίηζμξ βζα ηδκ 

αίζεδζδ ημο ιμκμθμβζζηή υηζ είκαζ αθθυηνζμξ. Δ εοεφκδ έπεζ ιεηαηεεεί ζημκ ίδζμ. Ξέκμξ 

ιπμνεί κα οπήνλε μ Mφνδξ βζαηί μ ίδζμξ μ ιμκμθμβζζηήξ δεκ είπε, υπζ απθχξ αλζμθμβήζεζ, 

αθθά μφηε ηακ ακαβκςνίζεζ ηα ζδιεία ηδξ εκενβδηζηήξ δζαθμνάξ ημο. 

 Με ηδκ ηεθεοηαία υιςξ ακάικδζδ ηδξ δζαθμνάξ ημο Mφνδ ηδκ μπμία έπεζ ηαη‟ 

απμηθεζζηζηυηδηα μ ιμκμθμβζζηήξ, δεκ ιπμνεί πανά κα ανίζηεηαζ ακηζιέηςπμξ ιε 

αθοζζδςηά ενςηήιαηα, ακαβηαζηζηά πςνίξ απάκηδζδ, επεζδή μ ρίεονμξ ημο Mφνδ, 

εκδζάιεζμ εζςηενζημφ θυβμο/ θυβμο ιε απεφεοκζδ ζε ηνίημ πνυζςπμ, είκαζ αζκζβιαηζηυξ. 

Ο Mφνδξ ιπμνεί κα ρζεφνζζε είηε δζυηζ δ ελμνηζζηζηή θεζημονβία ημο θυβμο ημο απαζημφζε 

ηδκ ελςηενίηεοζή ημο, είηε δζυηζ ήεεθε κα αθήζεζ ημκ ιμκμθμβζζηή εζδζηά κα αημφζεζ ηα 

ζοβηεηνζιέκα θυβζα. ιςξ μ ιμκμθμβζζηήξ δεκ εα ιπμνμφζε κα απμθαζίζεζ ακάιεζα ζηζξ 

δφμ εηδμπέξ. Συζμ δ ιία υζμ ηαζ δ άθθδ δεκ αθήκμοκ πενζεχνζα κα εεςνδεεί μ Mφνδξ 

ειπνυεεηα λέκμξ, άβκςζημξ. H δεφηενδ υιςξ πζεακυηδηα, κα άθδζε ημκ ιμκμθμβζζηή κα 

αημφζεζ ηδκ ελαίνεζή ημο, δδιζμονβεί κέα ενςηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηα πζεακά ηίκδηνα ημο 

Mφνδ. Eίκαζ μ πνζζηζακυξ Mφνδξ μ μπμίμξ ελαζνεί ημκ εαοηυ ημο ηαζ θνμκηίγεζ κα 

αημοζηεί δ δζαθμνά ημο; Eίκαζ μ Mφνδξ πμο δεκ γμφζε «απμθφηςξ» μφηε ςξ πνζζηζακυξ 

μφηε ςξ κέμξ δδμκζηυξ, αθθά γμφζε ζημ ιεηαίπιζμ, ειπζζηεουιεκμξ ηδ δζαθμνά ημο ζημκ 

αβαπδιέκμ ημο; O ιμκμθμβζζηήξ οπμπςνεί ιπνμζηά ζημ αίκζβια. O πνυκμξ πμο εα 

ιπμνμφζε κα είπε ηεεεί ιε εοκμσηυηενμοξ βζα ηδκ επίθοζή ημο υνμοξ, δ επμπή δδθαδή πμο 

μ Mφνδξ ήηακ γςκηακυξ, έπεζ πανέθεεζ. Ο Mφνδξ ήηακ βζα ημκ ιμκμθμβζζηή, πνζκ απυ ημ 

εάκαηυ ημο, μ κέμξ ημκ μπμίμ αβαπμφζε πανάθμνα. O “εκζηυξ” Mφνδξ πμο «γμφζε 

απμθφηςξ ζακ [αοημφξ]», έβζκε μ “πμθθαπθυξ” Mφνδξ πμο γμφζε ζημ ιεηαίπιζμ ηςκ 

θαζκμιεκζηά αθθδθμαπμηθεζυιεκςκ επζθμβχκ ημο. Έβζκε αηυιδ αίκζβια ςξ πνμξ ηδκ 

πνυεεζή ημο κα επζηνέρεζ ζημκ ιμκμθμβζζηή κα βίκεζ ζδζαίηενμξ ημζκςκυξ ηδξ 

πμθθαπθυηδηάξ ημο. Σμ αίκζβια δεκ επζθφεηαζ ηαζ, ιε αοηή ηδκ έκκμζα, μ ιμκμθμβζζηήξ 
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έπεζ πάζεζ ημκ κέμ πμο θάηνεοε πανάθμνα, έπμκηαξ υιςξ ηενδίζεζ ηδ εφιδζή ημο ςξ 

πνμζχπμο (ή έπμκηαξ μ Mφνδξ ηαηαθένεζ κα ηαηαηηήζεζ ιία εέζδ ζηδ εφιδζδ ημο 

ιμκμθμβζζηή ςξ πνμζχπμο). 

 O ιμκμθμβζζηήξ δεκ ηθείκεζ ημκ ιμκυθμβυ ημο ιε αοηή ηδκ εκυηδηα (31-53), δίηδκ 

ζοιπενάζιαημξ, βζαηί δεκ εα ιπμνμφζε κα αβάθεζ ζοιπέναζια
462

. Δ εκυηδηα αοηή- 

μοζζαζηζηά μ ηνυπμξ πμο απακημφζε μ Mφνδξ ζημ πχξ ήεεθε κα γεζ ηαζ ζημ πχξ 

ζοκακημφζε ημκ πνζζηζακζζιυ, ηδκ δδμκζηή πανέα ηαζ ημκ ιμκμθμβζζηή- πενκά ζηδκ 

εηθμνά ημο ιμκμθυβμο ςξ ενχηδια. Αεκ έπεζ, υιςξ, αθθάλεζ βζα ημκ ιμκμθμβζζηή μ 

ηνυπμξ πμο εοιάηαζ ηνλ Mχξε, αθθά ηαζ μ ηνυπμξ πμο ζπκάηαη. ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ιμκμδναιαηζηυ πμίδια δεκ πνμάβεηαζ απμηθεζζηζηά μ αηένιςκ ηαζ αζκζβιαηζηυξ 

παναηηήναξ ηδξ ηαηακυδζδξ, αθθά ηαζ δ “αθθμζςηζηή” θεζημονβία ηδξ ζημ ίδζμ ημ 

οπμηείιεκμ ηδξ ηαηακυδζδξ. 

 πςξ παναηδνεί μ Bakhtin, δεκ οπάνπεζ εκζηή ζοκείδδζδ, «δ ζοκείδδζδ είκαζ 

μοζζςδχξ πμθθαπθή. Έπς ζοκείδδζδ ημο εαοημφ ιμο ηαζ βίκμιαζ εαοηυξ, ηαεχξ 

απμηαθφπημιαζ βζα έκακ άθθμ, ιέζς εκυξ άθθμο ηαζ ιε ηδ αμήεεζα εκυξ άθθμο»
463

. Συζμ 

ζηδ θοζζηή επζημζκςκία υζμ ηαζ ζηδ δεοηενμαάειζα ηα πνάβιαηα ιπμνεί κα είκαζ εκηεθχξ 

δζαθμνεηζηά. Έηζζ, ηα θοζζηά πνυζςπα ιπμνεί πμηέ κα ιδκ πνμζεββίγμοκ ηδκ 

αοημζοκεζδδζία ηαζ μζ παναηηήνεξ κα πανμοζζάγμκηαζ “εκζημί”, μ ιμκμθμβζζηήξ, υιςξ, 

ζημ πμίδια «Mφνδξ· Aθελάκδνεζα ημο 340 ι. X.» δεκ είκαζ ιία ζοκείδδζδ, ιία πνμμπηζηή, 

δ μπμία παναιέκεζ παβζςιέκδ ηαζ μνζζηζημπμζδιέκδ, δζαζηαονμφιεκδ ιε άθθεξ 

πνμμπηζηέξ. Δ πνμμπηζηή ημο γίλεηαη, ελεθίζζεηαζ ζηδ δζάνηεζα ηδξ ηαηακμδηζηήξ 

πνμζέββζζδξ ημο Mφνδ, αηνζαχξ βζαηί δ ελέθζλδ ακαζνεί ηζξ αεααζυηδηεξ βζα ημκ Άθθμ θαη 

βζα ημκ εαοηυ. 

 ηδκ πενίπηςζδ ημο πνμδβμφιεκμο ιμκμδναιαηζημφ πμζήιαημξ δ ακάβκςζδ ςξ 

ηαηακυδζδ δεκ δζαεέηεζ πθεμκεηηήιαηα ςξ πνμξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηαηακυδζδξ έκακηζ ημο 

ιμκμθμβζζηή, ηάηζ πμο είκαζ ζζπονυξ ηακυκαξ ζηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία. Aοηυξ μ 

ηακυκαξ υιςξ δεκ ζζπφεζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο πμζήιαημξ «O ααζζθεφξ Kθαφδζμξ» ημο 

Kααάθδ (Kξπκκέλα πνηήκαηα, [1899], 75-78), ζημ μπμίμ οθζηυ είκαζ μ δναιαηζηυξ ιφεμξ 

ημο Άκιεη. O ακαβκχζηδξ είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγεζ ιε πθδνυηδηα αοηυκ ημ ιφεμ, ζε 

ακηίεεζδ ιε ημκ ιμκμθμβζζηή πμο, υπςξ εα δμφιε, δζαεέηεζ πενζμνζζιέκδ πθδνμθυνδζδ 

βζα ηδ ζφβηνμοζδ Kθαφδζμο- Άιθεη. Λυβς αοημφ ημο πθεμκεηηήιαημξ, είιαζηε ζε εέζδ 

κα εηηζιήζμοιε ηαηά πυζμκ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μ ιμκμθμβζζηήξ επζπεζνεί κα 

                                                 
462

. ε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ αθ. ηδκ άπμρδ ημο Aββεθάημο: «O κεηνυξ Mφνδξ εα δδθδηδνζάζεζ ηδ 

αεααζυηδηα ημο θίθμο ημο ιε ηνυπμ πθέμκ δναζηζηυ» (υ.π., 101). 
463

. M. Bakhtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics, ιεη. C. Emerson, ζεζν. Theory and History of Literature 

Series 8, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984, 287. 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



208 

 

ηαηακμήζεζ ηδκ οπυεεζδ, είκαζ θεζημονβζηυξ υζμ ηαζ ημ ακ ηα ζοιπενάζιαηά ημο, 

ζςζηυηενα μζ αεααζυηδηέξ ημο, είκαζ αάζζια. 

 Πνμημφ πενάζμοιε ζημκ ζπμθζαζιυ ημο ιμκμθυβμο απυ ηδκ άπμρδ πμο ιαξ 

εκδζαθένεζ ζηδκ πανμφζα εκυηδηα, εα πνέπεζ κα ακμίλμοιε ιία πανέκεεζδ. φιθςκα ιε 

ηζξ ηαλζκμιζηέξ παναιέηνμοξ ημο ζοζηήιαηυξ ιαξ ημ πμίδια είκαζ ιμκμδναιαηζηυ: είκαζ 

ζαθέξ υηζ μ μιζθδηήξ βκςνίγεζ ελςημπζηά ηαζ ςξ πνμξ ηδ ζφκεεζή ημο ημ πμίδια είκαζ 

ιμκμθμβζηυ. Ώοηυ πμο εα πνέπεζ κα απμζαθδκζζηεί ζε αοηή ηδκ πανέηααζδ, είκαζ ηαηά 

πυζμκ ημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ είκαζ πνμζδζμνζζιέκμ ή απνμζδζυνζζημ. Δ εηπχνδζδ ημο 

θυβμο ζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ πνμζδζμνζζιέκμο πμζμφ, δζεκενβείηαζ δζα ιέζμο ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ηδξ πνμζςπμπμζίαξ. Έηζζ, μ ιμκυθμβμξ είκαζ πνμζςπμπμζδηζηυξ ηαζ πζμ 

ζοβηεηνζιέκα θμβμηεπκζηυξ. ηδκ εκυηδηα B4, δείλαιε υηζ δ ακαπανάζηαζδ εκυξ ήδδ 

πεπμζδιέκμο παναηηήνα, εδχ θμβμηεπκζημφ, εζζάβεζ ημ ζημζπείμ ημο πεπμζδιέκμο ηαζ 

ηαοηυπνμκα δεκ ιπμνεί πανά κα ακαπανζζηά ημκ παναηηήνα ςξ πνμζδζμνζζιέκμ. 

Ώκαθένιαε υηζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιμκμδναιαηζημπμίδζδξ παναηηήνςκ (ιε 

πνμέθεοζδ απυ άθθδ ηαηδβμνία, ζοκήεςξ ηδ δναιαηζηή, ζπακζυηενα ηδκ απαββεθηζηή) μζ 

παναηηήνεξ πμο αλζμπμζμφκηαζ ηαηά ηακυκα, δεκ είκαζ πνςηαβςκζζηζημί, αθθά 

δεοηεναβςκζζηέξ ή εκηεθχξ πενζθενζαημί. ημ ζοβηεηνζιέκμ ιμκμδναιαηζηυ πμίδια μ 

Kααάθδξ ηάκεζ αηνζαχξ αοηή ηδκ επζθμβή, θενκμκηάξ ηδκ ζημ υνζυ ηδξ
464

. Βίκαζ ζαθέξ υηζ 

μ ιμκμθμβζζηήξ δεκ είκαζ ηακέκαξ απυ ημοξ επχκοιμοξ παναηηήνεξ ημο δνάιαημξ. Βλίζμο 

ζαθέξ υιςξ είκαζ υηζ εεςνεί ηα ακηζηείιεκα ημο θυβμο ημο πναβιαηζηά, υηζ δεκ ηα 

πνμζεββίγεζ ςξ ζδεαηά ακηζηείιεκα εκυξ δνάιαημξ, επεηδή βξίζθεηαη ζην ίδην ζχκπαλ κε ηα 

αληηθείκελα ηνπ ιφγνπ ηνπ. O μιζθδηήξ, ημοθάπζζημκ ζε έκα ζδιείμ θακενχκεζ, ιέζς ηςκ 

θυβςκ ημο, υηζ δεκ βκςνίγεζ ιυκμ ελ αημήξ αοηά πμο εοιάηαζ, αθθά υηζ ζε ιία ζηδκή 

οπήνλε ίζςξ ηαζ αοηυπηδξ («Tμ‟ πε, είκ‟ αθήεεζα, ηζ μ Λαένηδξ ημφημ. / Πθδκ δεκ 

ερεφζεδ; πθδκ δεκ απαηήεδ; / Kαζ πυηε ημ‟ πε; ηακ πθδβςιέκμξ / ελέπκεε η‟ εβφνζγεκ μ 

κμοξ ημο / ηαζ θαίλνληαλ ζακ κα παναιζθμφζε», ζηίπ. 70- 74). Πνυηεζηαζ βζα ηδ ζηδκή ημο 

εακάημο ημο Λαένηδ, ιεηά απυ ηδ ιμκμιαπία ημο ιε ημκ Άιθεη· ζηδ ζηδκή αοηή, εηηυξ 

απυ ημκ Άιθεη ηαζ ημκ Λαένηδ, ανίζημκηαζ αηυιδ μ Oνάηζμξ, μ Kθαφδζμξ, δ Γενηνμφδδ, μ 

Oζνίημξ, άνπμκηεξ ηαζ αηυθμοεμζ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ιπμνμφιε κα ημπμεεηήζμοιε ηαζ 

ημκ μιζθδηή. 

 O Kααάθδξ αλζμπμζεί μνζζιέκα απυ ηα ηεθεοηαία θυβζα ημο Άιθεη, ηα μπμία 

θακενχκμοκ ηδκ επίβκςζδ ημο ήνςα ημο αίλπδν υηζ δ υθδ οπυεεζδ βεκκά ηδκ αιθζαμθία: 

                                                 
464

. ηα δφμ άθθα ακέηδμηα ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα ηδξ ίδζαξ επμπήξ, πμο ιμκμδναιαηζημπμζμφκ 

παναηηήνεξ απυ ηζξ ηναβςδίεξ Πέξζεο ηαζ Aγακέκλσλ, ημ «Nαοιαπία» (Kξπκκέλα πνηήκαηα, [1899], 79) ηαζ 

ημ «ηακ μ θφθαλ είδε ημ θςξ» (Kξπκκέλα πνηήκαηα, [1900], 80), μ Kααάθδξ επζθέβεζ κα ακαδδιζμονβήζεζ 

ημκ πμνυ. 
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«Eζείξ, ‟πμο ειπνυξ ‟ξ ημ ζοιαάκ ημφημ απκίγεη‟ υθμζ,/ ηνέιεηε ηαζ άθςκ‟ είζεε πνυζςπα 

ή ηαζ ιυκμκ/ αηνμαηαί ‟ξ ημ δνάια ημφημ, ακ ηαζνυ είπα [...]/ ς, είπα κα ζαξ είπς- πθδκ αξ 

ήκαζ.- Oνάηζε,/ πεεαίκς, γδξ εζφ· ‟ξ εηείκμοξ ‟πμο αιθζαάθθμοκ/ ζζηυνδζε η‟ ειέ ηαζ υθα 

ηα δίηαζά ιμο»465. O Kααάθδξ επζθέβεζ έκακ απυ «εηείκμοξ πμο αιθζαάθθμοκ» βζα ηδ γςή 

ηαζ ημ ένβμ ημο Άιθεη, βζα κα ζοκεέζεζ έκα δνάια δζαθμνεηζημφ ηφπμο: ημ δνάια ηδξ 

κνλνπξννπηηθφηεηαο. Πανά ημ υηζ υιςξ δ οπυεεζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ακάιεζα ζημκ 

Kθαφδζμ ηαζ ημκ Άιθεη ηαηαθαιαάκεζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ιμκμθυβμο, δεκ είκαζ 

ηαεεαοηή δ ζφβηνμοζδ ηςκ δφμ πμο εκδζαθένεζ ημκ ιμκμθμβζζηή. O ιμκμθμβζζηήξ 

εκδζαθένεηαζ βζα ηδ ζπέζδ αοηήξ ηδξ ζφβηνμοζδξ ιε ηδκ πμθζηζηή ηαηάζηαζδ ζηδκ 

Eθζζκυνδ, υπςξ πνμέηορε απυ ηδ δζαδμπή ημο Kθαφδζμο απυ ημκ Φμνηζιπνάξ: «ε ιένδ 

ιαηνζκά μ κμοξ ιμο πδαίκεζ./ ημοξ δνυιμοξ πενπαηχ ηδξ Eθζζκυνδξ,/ βονίγς ζηεξ 

πθαηείεξ, ηαζ εοιμφιαζ/ ηδκ εθζαενχηαηδ ηδκ ζζημνία,/ ημκ άηοπμκ εηείκμκ ααζζθέα,/ πμο 

ημκ εζηυηςζεκ μ ακερζυξ ημο/ βζα ηάη‟ ζδακζηέξ ημο οπμρίεξ./ ‟ υθα ηα ζπίηζα ηςκ 

πηςπχκ ακενχπςκ/ ηνοθά (βζαηί ημκ Φμνηζιπνάξ θμαμφκηακ)/ ημκ έηθαρακ. Φζθήζοπμξ 

ηαζ πνάμξ/ ήηακ· ηαζ ηδκ εζνήκδκ αβαπμφζε/ (πμθθά μ ηυπμξ είπεκ οπμθένεζ/ απυ ημο 

πνμηαηυπμο ημο ηεξ ιάπεξ)./ Eοβεκζηά εθένκμκηακ πνμξ υθμοξ,/ ιεβάθμοξ ηαζ ιζηνμφξ. 

Aοεαζνεζίεξ/ επενεφμκηακ, ηαζ ζοιαμοθέξ γδημφζε/ ζημο ααζζθείμο ηεξ οπμεέζεζξ πάκηα/ 

απυ ακενχπμοξ ζμαανμφξ η‟ ειπείνμοξ (ζη. 1-18) [...]/ Γζ‟ αοηά, εκχ ημκ άημοακ κα θέβεζ,/ 

μζ πζμ πμθθμί ιεξ ζηδκ ζοκείδδζί ηςκ/ θοπμφκηακ ημκ ηαθυ ημκ ααζζθέα/ πμο ιε 

θακηάζιαηα ηαζ παναιφεζα/ άδζηα ημκ εζηυηςζακ, ηαζ πήβε./ ιςξ μ Φμνηζιπνάξ, πμο 

ςθεθήεδ/ ηζ απέηηδζ‟ εφημθα ηδκ ελμοζία,/ ηφνμξ πμθφ ηαζ πνμζμπή ιεβάθδ/ έδζδεκ εζξ 

ηα θυβζα ημο Oναηίμο» (ζη. 83- 91). 

 Οζ δφμ πυθμζ ελμοζίαξ πανμοζζάγμκηαζ ζε ζοιθναζηζηά πθαίζζα πμο απμηεθμφκ 

ηαοηυπνμκα ηδκ απυηνζζδ ημο ιμκμθμβζζηή ζηδκ πμθζηζηή ηαηάζηαζδ ζηδκ Eθζζκυνδ. O 

«άηοπμξ» Kθαφδζμξ είπε πνχηα απυ υθα ηδ ζοκαίκεζδ ηςκ θηςπχκ ακενχπςκ, εη ιένμοξ 

ηςκ μπμίςκ πανμοζζάγεηαζ κα ιζθά μ ιμκμθμβζζηήξ, βζαηί ήηακ θζθήζοπμξ, πνάμξ, 

εοβεκζηυξ ηαζ ηονίςξ οπεναζπζζηήξ ηδξ εζνήκδξ. Ώπυ ηδ ζημπζά δε ημο ηνυπμο 

δζαηοαένκδζδξ, μ Kθαφδζμξ ήηακ δδιμηναηζηυξ ηαζ ζοκεηυξ. O Φμνηζιπνάξ ακηίεεηα είκαζ 

βζα αοημφξ επίθμαμξ ηαζ μ παηέναξ ημο Άιθεη ιζα δοζάνεζηδ ακάικδζδ, ηαεχξ μ ηυπμξ 

«είπεκ οπμθένεζ» απυ ηζξ ιάπεξ ημο. O ιμκμθμβζζηήξ, δδθαδή, οπεναζπίγεηαζ ιία ζενανπία 

επζθμβχκ δζαηοαένκδζδξ
466

, ηαεχξ ηαζ ηςκ πμθζηζηχκ πνμζχπςκ πμο εηθνάγμοκ αοηέξ ηζξ 

                                                 
465

. Aκιέηνο. Tξαγσδία Σαηθζπείξνπ, ιεη. Iαη.  Πμθοθά, εζζ. Α. Πμθοπνμκάηδξ, θζθ. επζι. Mάνα Γζακκή, 

Aεήκα, Iδευβναιια, 2000, 264. 
466

. O Φμνηζιπνάξ είκαζ θζθυδμλμξ ηαζ ιε αοηή ηδκ έκκμζα ζοκεπζζηήξ ηδξ πμθζηζηήξ ημο κεηνμφ ααζζθζά, πμο 

πενζθάιαακε ημκ πυθειμ. Πνμηνίκεηαζ μ Kθαφδζμξ, μ μπμίμξ θαίκεηαζ θζθεζνδκζηυξ ηαζ ζοκεπχξ υπζ 
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δζαθμνεηζηέξ επζθμβέξ. O ιμκυθμβυξ ημο ακμίβεζ ηαζ ηθείκεζ ιε ηδ ζφβηνζζδ (άιεζδ ζηδκ 

ανπή, έιιεζδ ζημ ηέθμξ) ακάιεζα ζημοξ δφμ αοημφξ παναηηήνεξ, ημκ Kθαφδζμ ηαζ ημκ 

Φμνηζιπνάξ. Πάκηςξ, ημ πμθζηζηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ μ ιμκμθμβζζηήξ ακηζιεηςπίγεζ ηζξ 

επζιένμοξ ζοβηνμφζεζξ ηςκ παναηηήνςκ ηαζ ζημ μπμίμ ηαηακμεί ημοξ θυβμοξ ηαζ ηζξ 

πνάλεζξ ημοξ, δεκ αθμνά ιυκμ ζημκ Kθαφδζμ ηαζ ημκ Φμνηζιπνάξ, αθθά έπεζ βεκζηυηενδ 

ζζπφ. πςξ είδαιε, μ ιμκμθμβζζηήξ απυ πμθζηζηή ζημπζά απμννίπηεζ ημκ παηένα ημο 

Άιθεη ηαζ είκαζ επίζδξ δφζπζζημξ απέκακηζ ζημκ Λαένηδ βζα θυβμοξ πμο έπμοκ 

εκδεπμιέκςξ ηδκ πνμέθεοζή ημοξ ζημκ θζθυδμλμ παναηηήνα ημο Λαένηδ: «Πθδκ ηυζμ 

αβακάηηδζεκ μ ηυζιμξ/ βζα ηδκ θνζηηυηαηδ δμθμθμκία/ πμο εζδηχεδηακ επακαζηάηαζ/ 

ηαζ βφνεοακ ημο παθαηζμφ ηεξ πυνηεξ/ κα ζπάζμοκ ιε ημκ οζυ ημο ζημηςιέκμο/ ημκ 

άνπμκηα Λαένηδ (έκακ κέμκ/ ακδνείμ, ηαζ θζθυδμλμκ επίζδξ·/ ζηδκ ηαναπή “O Bαζζθεφξ 

Λαένηδξ/ γήης!” εθχκαλακ ηάπμζμζ ημο θίθμζ)» (ζηίπ. 47- 55). 

 Έκα ενχηδια πμο πνμηφπηεζ είκαζ μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ μ ιμκμθμβζζηήξ ηάκεζ ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ακαδνμιή ζηδκ οπυεεζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ Kθαφδζμο - Άιθεη ηαζ ιάθζζηα ιε 

ηυζμ θεπημιενή ηνυπμ. O ίδζμξ απμθεφβεζ κα είλεζ ημ γήηδια, ιέζς ηδξ έηθναζδξ «ε 

ιένδ ιαηνζκά μ κμοξ ιμο πδαίκεζ». Σμ ενχηδια βίκεηαζ αηυιδ πζμ επείβμκ, ηαεχξ μ 

ιμκυθμβμξ λεηζκά ηαζ ηεθεζχκεζ ιε ηδκ ίδζα αεααζυηδηα, υηζ δδθαδή μ Kθαφδζμξ ήηακ 

ηαθυξ ααζζθζάξ ηαζ μ Φμνηζιπνάξ επίθμαμξ ηαζ φπμπημξ ςξ πνμξ ηα ηίκδηνά ημο. Χζηυζμ, 

μ ιμκμθμβζζηήξ ζηδκ ανπή ημο ιμκμθυβμο (ηαζ πανά ηδ αεααζυηδηά ημο βζα ημ υηζ μ 

Kθαφδζμξ ήηακ ηαθυξ ααζζθζάξ) ακαθένεηαζ ζηζξ οπμρίεξ ημο Άιθεη: «πμο ημκ εζηυηςζε μ 

ακερζυξ ημο/ βζα ηάη‟ ζδακζηέξ ημο οπμρίεξ» (ζηίπ. 6- 7). Οζ οπμρίεξ ημο Άιθεη, έζης ηαζ 

«ζδακζηέξ», οπάνπμοκ, πενκμφκ ζημ θυβμ ημο ιμκμθμβζζηή, πνμηαθμφκ ηδκ απυηνζζή ημο 

ηαζ ηδκ ακαζηεοή ημοξ. ημ ηέθμξ, υιςξ, ημο ιμκμθυβμο έπεζ ελαθεζθεεί ηάεε ακαθμνά 

ηυζμ ζηζξ οπμρίεξ υζμ ηαζ ζημκ ακδρζυ ημο Kθαφδζμο (μ ιμκμθμβζζηήξ δεκ ηαημκμιάγεζ 

πμηέ ημκ Άιθεη ηαζ ακαθένεηαζ ζ‟ αοηυκ ιε ημοξ υνμοξ «μ πνίβηδρ», «μ ακερζυξ ημο 

[Kθαφδζμο]»). Μπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε πνμηαηααμθζηά υηζ δ ακαδνμιή έπεζ 

παναηηήνα επζαεααίςζδξ ηαζ απμθμβίαξ ηδξ δζηήξ ημο πνμμπηζηήξ. Ώκ βζα ημ ζαζλπδνζηυ 

δνάια έκα απυ ηα ηέκηνα ημο εειαηζημφ εκδζαθένμκημξ αθμνά ζε ιζα δεζηή ηνίζδ, ημ 

ιμκμδναιαηζηυ πμίδια ημο Kααάθδ αθμνά ζε έκακ ιμκμθμβζζηή πμο, ιέζς ηδξ 

ακαδνμιήξ ζημ πανεθευκ, επζδζχηεζ κα επζαεααζχζεζ ιζα πμθζηζηή ημο ηνίζδ ηαζ εηηίιδζδ. 

Σέημζμο ηφπμο ακαδνμιέξ, πμο έπμοκ ηδ θεζημονβία ηδξ επζαεααίςζδξ, θαιαάκμοκ πχνα, 

υηακ οπάνπμοκ, έζης ηαζ υπζ μιμθμβδιέκα, αιθζαμθίεξ βζα ηδκ μνευηδηα ηδξ εηηίιδζδξ. 

                                                                                                                                                    
θζθυδμλμξ. Aκ υιςξ μ Άιθεη έπεζ δίηζμ ζηζξ ηαηδβμνίεξ πμο δζαηοπχκεζ ζε αάνμξ ημο Kθαφδζμο ηυηε ηαζ μ 

ηεθεοηαίμξ είκαζ ελίζμο θζθυδμλμξ ιε ημκ Φμνηζιπνάξ. 
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 Γζα ημκ ιμκμθμβζζηή ημ ηνίζζιμ εέια είκαζ πμθζηζημφ παναηηήνα. Γζα κα 

επζαεααζχζεζ υιςξ ηδκ πμθζηζηή ημο εηηίιδζδ, πνεζάγεηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ιία οπυεεζδ 

πμθζηζηή θαη δεζηή. Πδβή ηδξ αιθζαμθίαξ ημο ιμκμθμβζζηή είκαζ δ εέζδ απυ ηδκ μπμία 

πνμζεββίγεζ ημοξ παναηηήνεξ (δδθαδή απυ ηδ ζφζηαζή ημο ςξ οπμηεζιέκμο πμο οπυηεζηαζ 

ζημοξ ίδζμοξ βκςζηζημφξ πενζμνζζιμφξ ιε ηα θοζζηά οπμηείιεκα ηαζ δεκ ιπμνεί κα είκαζ 

απυθοηα αέααζμξ βζα ηδ ζπέζδ θυβςκ/ πνάλεςκ ιε ηα ηίκδηνά ημοξ). O Άιθεη ιε ηα θυβζα 

ημο, ζημ δνάια ημο αίλπδν, είπε πνμαθέρεζ ημκ παναηηήνα εηείκμκ πμο αιθζαάθθεζ, 

επεζδή δεκ βκςνίγεζ πθήνςξ ημ «ένβμ ημο». O ίδζμξ μ ιμκμθμβζζηήξ δεκ πανμοζζάγεηαζ κα 

έπεζ αιθζαμθίεξ ςξ πνμξ ηδκ πθδνυηδηα ηδξ πθδνμθυνδζήξ ημο βζα ηα θυβζα ηαζ ηζξ 

πνάλεζξ ηςκ άθθςκ (ηάηζ πμο ημκ ηαεζζηά ακοπμρίαζημ βζα ημκ ακαβκχζηδ μ μπμίμξ 

βκςνίγεζ ηδκ οπυεεζδ ημο δνάιαημξ), αθθά ςξ πνμξ ηδκ αλζμθυβδζδ αοηχκ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ ηαζ ςξ πνμξ ημκ ζοζπεηζζιυ ημοξ ιε ηα ηίκδηνα ηςκ άθθςκ παναηηήνςκ. ε 

αοηυ ημ ζδιείμ ημ πμίδια ημο Kααάθδ ζοκακηά εη κέμο ημ ζαζλπδνζηυ δνάια. Δ πμθζηζηή 

ηνίζδ πνμηφπηεζ βζα ημκ ιμκμθμβζζηή ζοζπεηζζηζηά (πυζμ ηαθυξ ααζζθζάξ ήηακ μ 

Kθαφδζμξ ζε ζπέζδ ιε ημ αίηδια ηδξ εζνήκδξ ηαζ πυζμ επίθμαμξ μ θζθυδμλμξ 

Φμνηζιπνάξ). O Άιθεη, ςζηυζμ, εβείνεζ ιε ηδκ πνάλδ ημο έκα δεζηυ γήηδια (μ Kθαφδζμξ 

εακαηχκεηαζ βζαηί πανέαδ δεζημφξ κυιμοξ) πμο πανειαάθθεηαζ ζημ πεδίμ ηδξ πμθζηζηήξ 

εηηίιδζδξ ημο ιμκμθμβζζηή: εάκ δδθαδή μ ζημηςιυξ ημο ααζζθζά ήηακ δζηαζμθμβδιέκμξ, 

ηυηε μ Kθαφδζμξ εα απμδεζηκουηακ ημοθάπζζημκ ηυζμ επίθμαμξ υζμ μ Φμνηζιπνάξ. O 

ιμκμθμβζζηήξ δεκ είκαζ πνυεοιμξ κα πζζηέρεζ ηάηζ ηέημζμ, αθθά αιθζαάθθεζ. Βλεηάγεζ 

θμζπυκ ιία πνμξ ιία ηζξ ιανηονίεξ πμο ζοκδβυνδζακ οπέν ημο δίηαζμο παναηηήνα ημο 

ζημηςιμφ ημο ααζζθζά. 

 Έηζζ, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μ ιμκμθμβζζηήξ ακηζιεηςπίγεζ ηδκ ζζημνία ηδξ 

ζφβηνμοζδξ Kθαφδζμο- πνίβηζπα ελοπδνεηεί ημ εονφηενμ γήηδια ηδξ ακηζπανάεεζδξ 

Kθαφδζμο- Φμνηζιπνάξ ηαζ ζε αοηή ηδκ ακηζπανάεεζδ μ ιμκμθμβζζηήξ είκαζ ζηαεενά οπέν 

ημο πνχημο. ηδκ ακαζηεοή ηςκ ιανηονζχκ οπέν ηδξ πνάλδξ ημο Άιθεη, λεηζκά απυ υζα 

είπε ηαζ έηακε μ ίδζμξ μ Άιθεη: «Γζαηί ημκ ζηυηςζεκ μ ακερζυξ ημο/ ιε εεηζηυηδηα πμηέ 

δεκ είπακ./ Tμκ οπςπηεφεημ βζα έκακ θυκμ./ Tδξ οπμρίαξ ημο δ αάζζξ ήηακ/ πμο ζακ ιζα 

κφπηα πενπαημφζε επάκς/ ζ‟ έκακ απ‟ ημοξ ανπαίμοξ πνμιαπχκαξ,/ εεάννερε πςξ είδεκ 

έκα θάζια/ ηαζ ιε ημ θάζια έηαι‟ μιζθία./ Kαζ ηάπα ηάπμζεξ έιαε‟ απ‟ ημ θάζια/ 

ηαηδβμνίεξ βζα ημκ ααζζθέα./ Θα ήηακ έλαρζξ ηδξ θακηαζίαξ/ αεααίςξ ηαζ ηςκ μθεαθιχκ 

απάηδ./ (O πνίβηδρ ήηακ κεονζηυξ εζξ άηνμκ./ ακ ζπμφδαγε ζημ Bίηηειπενβη, ημκ είπακ/ 

βζα ιακζαηυ πμθθμί ζοιιαεδηαί ημο.)/ Οθίβεξ ιένεξ έπεζηα επήβεκ/ εζξ ηδξ ιδηέναξ ημο κα 

μιζθήζμοκ/ βζα ιενζηά μζημβεκεζαηά ηςκ. Κ‟ αίθκδξ/ εηεί πμο μιζθμφζε πανεθένεδ/ ηζ 
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άνπζζε κα αμά, κα λεθςκίγεζ/ πςξ θάκδηε ημ θάζια ειπνμζηά ημο. / Πθδκ ηίπμη‟ δ ιδηένα 

ημο δεκ είδε» (ζηίπ. 19- 40). 

 Ώκ δεπεμφιε υηζ ημ ιμκμδναιαηζηυ πμίδια ημο Kααάθδ λεηζκά αθυημο μ Oνάηζμξ 

έπεζ ζηακμπμζήζεζ ηδκ επζεοιία ημο Άιθεη ηαζ έπεζ δζδβδεεί ηδκ ζζημνία ημο, οπάνπμοκ δφμ 

ηνυπμζ κα ηαηακμήζμοιε ημκ μιζθδηή πμο ζζπονίγεηαζ υηζ «βζαηί ημκ ζηυηςζεκ μ ακερζυξ 

ημο/ ιε εεηζηυηδηα δεκ είπακ» (ζηίπ. 19- 20). Βίηε ρεφδεηαζ είηε δεκ έιαεε υθδ ηδκ 

ζζημνία. Οπςζδήπμηε βκςνίγεζ υηζ μ Άιθεη «οπςπηεφεημ» ημκ Kθαφδζμ βζα θυκμ. O 

ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ζοιθναζηζημπμζεί αοηή ηδκ οπμρία μ ιμκμθμβζζηήξ, είκαζ 

ηαοηυπνμκα μ ηνυπμξ πμο ηδκ ηαηακμεί απμηνζηζηά. Γζα ημκ ιμκμθμβζζηή, μ Άιθεη 

«εζάξξεςελ πςξ είδεκ έκα θάζια/ ηαζ ιε ημ θάζια έηαι‟ μιζθία» (ζηίπ. 25- 26). Καζ υπζ 

ιυκμ «εεάννερεκ» μ Άιθεη, αθθά «[...] ηάρα ηάπμζεξ έιαε‟ απ‟ ημ θάζια/ ηαηδβμνίεξ βζα 

ημκ ααζζθέα» (ζηίπ. 27- 28). ηδνζβιέκμξ ζε πθδνμθμνίεξ ηαζ απυρεζξ ηνίηςκ βζα ηδκ 

πνμζςπζηυηδηα ημο Άιθεη, υηζ πμθθμί ζοιιαεδηέξ ημο ημκ είπακ βζα ιακζαηυ, ηαηαθήβεζ 

ζημ ζοιπέναζια υηζ «εα ήηακ έλαρζξ ηδξ θακηαζίαξ/ βεβαίσο ηαζ ηςκ μθεαθιχκ απάηδ» 

(ζηίπ. 29- 30). Καηά ηδκ άπμρή ημο, δ ζοιπενζθμνά ημο Άιθεη υηακ πήβε κα ζοκακηήζεζ 

ηδ ιδηένα ημο, υπςξ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ ίδζα ημο δ ιδηένα, δεκ είδε ημ θάζια, 

επζαεααζχκμοκ ηδκ παναζζεδηζηή πνμέθεοζδ ημο θάζιαημξ. Σέθμξ, δ εακάηςζδ ημο 

Πμθχκζμο, απυ ιία άπμρδ ζςζηά πενζβναθυιεκδ ςξ ακαίηζα (μ Άιθεη δεκ είπε θυβμ κα 

ημκ ζημηχζεζ, αθθά δεκ ήλενε υηζ ζηυηςκε αοηυκ), ζοκδβμνμφκ υηζ μ Άιθεη ήηακ έκαξ 

άννςζημξ άκενςπμξ ηαζ μζ οπμρίεξ ημο «ζδακζηέξ». 

 Τπάνπμοκ, ςζηυζμ, ηαζ ιανηονίεξ ηνίηςκ πμο ζοβηθίκμοκ ιε ηζξ οπμρίεξ ημο 

Άιθεη· ημο Λαένηδ ηαζ ημο Oνάηζμο. O ιμκμθμβζζηήξ, ηαεχξ δεκ ιπμνεί κα απμδχζεζ 

ζημκ Oνάηζμ άθθμ ηίκδηνμ βζα ρεφδμξ εηηυξ απυ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημκ Άιθεη, ημκ 

ιεηαπεζνίγεηαζ ιεζςηζηά: είκαζ «έκαξ Oνάηζμξ» πμο υ,ηζ έπεζ κα πνμηάλεζ οπέν ημο Άιθεη, 

είκαζ ελζζημνήζεζξ ηαζ θυβζα, υπζ απμδείλεζξ: «έκαξ Oνάηζμξ αβήηε ζηδκ ιέζδ/ η‟ εβφνερε 

ιε ηάηζ ελζζημνήζεζξ/ ημκ πνίβηδπα κα δζηαζμθμβήζεζ./ Eίπε πςξ ημ ηαλίδζ ηδξ Aββθίαξ/ 

ήηακ επζαμοθή ηνοθή, η‟ εδυεδ/ δζαηαβή εηεί κα ημκ ζημηχζμοκ. / (Aοηυ υιςξ ηαεανά 

δεκ απεδείπεδ.)/ Βίπε ηαζ βζα ηναζί θανιαηεοιέκμ, / θανιαηεοιέκμ απυ ημκ ααζζθέα. / 

Tμ‟ πε, είκ‟ αθήεεζα, ηζ μ Λαένηδξ ημφημ./ Πθδκ δεκ ερεφζεδ; πθδκ δεκ απαηήεδ;/ Kαζ 

πυηε ημ‟ πε; ηακ πθδβςιέκμξ/ ελέπκεε η‟ εβφνζγεκ μ κμοξ ημο/ ηαζ θαίκμκηακ ζακ κα 

παναιζθμφζε. / ζμ βζα ηα θανιαηεοιέκα υπθα/ ηαηυπζ θάκδηε πςξ ημ θανιάηζ/ δεκ ημ‟ 

ααθεκ μ ααζζθεφξ ηαευθμο,/ ιμκάπμξ ημο ημ‟ ααθεκ μ Λαένηδξ./ Aθθά μ Oνάηζμξ εζξ ηδκ 

ακάβηδ/ έαβαγε ηαζ ημ θάζια ιανηονία./ Tμ θάζια είπε ημφημ, είπ‟ εηείκμ!/ Tμ θάζια 

έηαιεκ αοηυ η‟ εηείκμ!» (ζηίπ. 61- 82). Tα θυβζα ημο Oνάηζμο πενί φπανλδξ ζοκςιμζίαξ 

βζα ηδ δμθμθμκία ημο πνίβηζπα ηα εεςνεί ακαπυδεζηηα. 
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 ζμ βζα ημ δδθδηδνζαζιέκμ ηναζί, πμο εα ζηυηςκε ημκ Άιθεη, μ ιμκμθμβζζηήξ 

πνεζάγεηαζ κα ακαζνέζεζ ηαζ ημκ ζζπονζζιυ ημο Oνάηζμο υηζ ημ δδθδηήνζμ είπε ιπεζ απυ ημκ 

Kθαφδζμ, ηαζ ηδκ εκζζποηζηή ιανηονία ημο Λαένηδ. Γζα άθθδ ιία θμνά δ ζοιθναζηζηή 

ηαηακυδζδ οπαβμνεφεηαζ απυ ηδκ εονφηενδ επζθμβή ημο ιμκμθμβζζηή. O ιμκμθμβζζηήξ υπζ 

ιυκμ ακαθένεηαζ ζημ υηζ μ Λαένηδξ είπε υ,ηζ είπε «υηακ πθδβςιέκμξ/ ελέπκεε η‟ εβφνζγεκ 

μ κμοξ/ ηαζ θαίκμκηακ ζακ κα παναιζθμφζε» (ζηίπ. 72- 74, ηνίηδ ζοιθναζηζηή 

οπμκυιεοζδ ηδξ ιανηονίαξ ημο), αθθά αηυιδ επζηαθείηαζ ηδκ πενίπηςζδ θάεμοξ («πθδκ 

δεκ απαηήεδ;»- δεφηενδ ζοιθναζηζηή οπμκυιεοζδ ηδξ ιανηονίαξ ημο). Έπεζ ιάθζζηα 

λεηζκήζεζ απυ ημ πζμ “πνμηθδηζηυ” εκδεπυιεκμ, μ Λαένηδξ κα είπε πεζ ρέιαηα ηδ ζηζβιή 

πμο λεροπμφζε. H ακαζηεοή ηςκ ελζζημνήζεςκ ημο Oνάηζμο μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδκ 

πεναζηένς ιείςζή ημο ηαζ ηδκ οπμκυιεοζδ ηδξ αλζμπζζηίαξ ημο: «Aθθά μ Oνάηζμξ εζξ ηδκ 

ακάβηδ/ έαβαγε ηαζ ημ θάζια ιανηονία./ Tμ θάζια είπε ημφημ, είπ‟ εηείκμ!/ Tμ θάζια 

έηαιεκ αοηυ η‟ εηείκμ!» (ζηίπ. 79- 82). O ιμκμθμβζζηήξ, δδθαδή, ζαηζνίγεζ ημκ ηνυπμ πμο 

μ Oνάηζμξ ηεηιδνίςζε ηδκ οπυεεζδ, ιζιμφιεκμξ εκ ιένεζ ημ θεηηζηυ ημο ηαζ έηζζ 

ειθακίγμκηάξ ημκ ηεναημθυβμ
467

. 

 Aκ μ ιμκμθμβζζηήξ ζημ πμίδια «Mφνδξ· Aθελάκδνεζα ημο 340 ι. X.» ηζκήεδηε ζημ 

ζδίςια ημο ενςηζημφ θυβμο, μ ιμκμθμβζζηήξ ζημ «Bαζζθεφξ Kθαφδζμξ», ηζκείηαζ ζημ 

ζδίςια ημο “δζηαζηζημφ” θυβμο. H ηαηακυδζδ ηςκ άθθςκ, ιε άθθα θυβζα, δζελάβεηαζ ιέζα 

απυ έκκμζεξ ηαζ ιεευδμοξ δζηαζηζηέξ: «οπμρίεξ» (ζηίπ. 7), «ιε εεηζηυηδηα πμηέ δεκ είπακ» 

(ζηίπ. 20), «ημκ οπςπηεφεημ βζα έκακ θυκμ» (ζηίπ. 21), «ηδξ οπμρίαξ ημο δ αάζζξ ήηακ» 

(ζηίπ. 22), «άνπζζε κα αμά, κα λεθςκίγεζ/ πςξ θάκδηε ημ θάζια ειπνμζηά ημο./ Πθδκ 

ηίπμη‟ δ ιδηένα ημο δεκ είδε» (ζηίπ. 38- 40), «ζηυηςζε πςνίξ αζηία» (ζηίπ. 42), «η‟ 

εβφνερε ιε ηάηζ ελζζημνήζεζξ/ ημκ πνίβηδπα κα δζηαζμθμβήζεζ» (ζηίπ. 62- 63), «(Aοηυ 

υιςξ ηαεανά δεκ απεδείπεδ)» (ζηίπ. 67), «Tμ‟ πε, είκ‟ αθήεεζα, ηζ μ Λαένηδξ ημφημ» (ζηίπ. 

70), «ηαηυπζ θάκδηε πςξ ημ θανιάηζ/ δεκ ημ‟ ααθεκ μ ααζζθεφξ ηαευθμο,/ ιμκάπμξ ημο ημ‟ 

ααθεκ μ Λαένηδξ» (ζηίπ. 76- 78), «Aθθά μ Oνάηζμξ εζξ ηδκ ακάβηδ/ έαβαγε ηαζ ημ θάζια 

ιανηονία» (ζηίπ. 79- 80), «ιςξ μ Φμνηζιπνάξ, πμο ςθεθήεδ/ ηζ απέηηδζ‟ εφημθα ηδκ 

ελμοζία,/ ηφνμξ πμθφ ηαζ πνμζμπή ιεβάθδ/ έδζδε εζξ ηα θυβζα ημο Oναηίμο» (ζηίπ. 88- 91). 

 O ιμκμθμβζζηήξ ζημ πμίδια «Mφνδξ· Aθελάκδνεζα ημο 340 ι. X.» λεηζκά ιε 

αεααζυηδηεξ, μζ μπμίεξ ζηαδζαηά ηαηαννέμοκ ηαζ θεάκεζ, ημοθάπζζημκ, ζημ ηαηχθθζ ηδξ 

ηαηακυδζδξ. O ιμκμθμβζζηήξ ζημ «Bαζζθεφξ Kθαφδζμξ» θαίκεηαζ κα λεηζκά απυ οπμρίεξ, 

πμο ημο έπμοκ οπμαάθεζ μζ άθθμζ (μ Άιθεη) ηαζ εκχ πανμοζζάγεηαζ πνυεοιμξ κα 

                                                 
467

. Eλάθθμο, μ ίδζμξ μ Άιθεη αιθζαάθθεζ βζα ηδκ αλία ηδξ ιανηονίαξ ημο θάζιαημξ: «Tμ Πκεφια, ‟πμο είδα, 

μ Πεζναζιυξ ιπμνεί κα ήκαζ [...] η‟ ίζςξ, ηαεχξ ι‟ εονίζηεζ/ αδοκαιίακ κα‟πς ηαζ ιεθαβπμθίακ/ (ηαζ εζξ 

ηέημζα πκεφιαηα εκενβυξ ελυπςξ είκαζ),/ ιε λεπθακά δζα κα ημθάζδ ηδκ ροπήκ ιμο./ ηενεχηεναζξ εέθς 

καφνς ιανηονίεξ·», υ.π., 169. 
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οπμρζαζηεί ηα πάκηα (κα ιδκ είκαζ αέααζμξ βζα ηίπμηε), είκαζ ιμκμιενήξ. Δ πνμτπυεεζδ ιε 

ηδκ μπμία ιπαίκεζ ζηδ δζαδζηαζία ηαηακυδζδξ ηςκ άθθςκ, δ επίβκςζδ ηδξ επζζθαθμφξ 

ζπέζδξ ακάιεζα ζηα θυβζα ηαζ ζηζξ πνάλεζξ αθεκυξ ηαζ ζηα ηίκδηνα αθεηένμο (δ ανπή ηδξ 

οπμρίαξ) δεκ εθανιυγεηαζ πνμξ πάζα ηαηεφεοκζδ. Έηζζ, δ “κμιζηή ηαεανυηδηα” ηδξ 

ηαηηζηήξ ημο απμδεζηκφεηαζ είηε ακοπμρίαζηδ (ηαεχξ δεκ εθανιυγεηαζ ζοκμθζηά) είηε 

οπαβμνεοιέκδ, νδημνζηή
468

. 

  

                                                 
468

. Bθ. ηδκ ακάβκςζδ ημο M. Mανηίδδ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ πμίδια εηθνάγεζ ιία θμβζηή ζοκμθζηήξ 

οπμρίαξ «ζηζξ κζηδθυνεξ εηδμπέξ ηδξ ζζημνίαξ» ηαζ εζνςκείαξ («Πενί ημο Bαζζθέςξ Kθαοδίμο», H ιέμε, 23 

(Mάν.- Aπν. 1983), 323- 329· ημ πανάεεια: 329). O Mανηίδδξ, ςζηυζμ, δεκ δζααθέπεζ ημκ ιμκμδναιαηζηυ 

παναηηήνα ημο πμζήιαημξ ηαζ ημ εεςνεί αδζαιεζμθάαδηδ (απυ ηδ ζημπζά ημο πμζμφ) έηθναζδ ημο Kααάθδ. 

φιθςκα ιε ζπυθζμ ημο Γεςνβμοζυπμοθμο (αθ.: «Θεαηνζηά ηείιεκα ζηδ εειαημβναθία ημο Kααάθδ», H 

ιέμε 23 (Mάνη. Aπν. 1983), 214- 219) «μ Kααάθδξ απμηνφπηεζ ιζα ζηδκή [απυ ημκ Άιθεη] ηαζ ιυκμ· πςνίξ 

αεααίςξ αοηή εα ζηεηυηακ δ ενιδκεία ημο. Γζαηί πνάβιαηζ ακ δεκ οπήνπε δ ζηδκή, υπμο μ Kθαφδζμξ 

πνμζεοπυιεκμξ ζηδκ ηάιανή ημο μιμθμβεί ημ έβηθδιά ημο, υθα ηα άθθα δεδμιέκα ημο ιφεμο ιπμνμφκ κα 

αθζζαδηδεμφκ» (υ.π., 218). Aοηυ πμο πανααθέπεηαζ εδχ είκαζ υηζ ζημ πμίδια δε ιζθά έκα απνμζδζυνζζημ 

οπμηείιεκμ εηθμνάξ (ή μ “Kααάθδξ”), αθθά έκαξ ιμκμθμβζζηήξ, πμο ακήηεζ ζημ ίδζμ ζφιπακ ιε ημκ Άιθεη 

ηαζ ημκ Kθαφδζμ, ηαζ μ μπμίμξ δεκ βκςνίγεζ ηδκ μιμθμβία ημο Kθαφδζμο. 
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KEΦAΛAIO TPITO: O ΑPAMATIKO MONOΛOΓO KAI TA AΛΛA EIΑH TH 

MONOΑPAMATIKH KATHΓOPIA. 
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Γ1. Τν εηδνινγηθό επίπεδν πεξηγξαθήο ηεο κνλνδξακαηηθήο πνίεζεο. 

 Aζηζμθμβχκηαξ ηδκ επζθμβή ηδξ επζημζκςκζαηήξ εεχνδζδξ, αάζεζ ηδξ μπμίαξ 

ζπδιαηίζαιε ημ ζφζηδια ηαηδβμνζχκ ηαζ μνίζαιε ηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία, 

επζηαθεζηήηαιε ημ βεβμκυξ υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ είδμξ ημ μπμίμ, ηυζμ απυ ηδ 

ζημπζά ηςκ ζοκδδθχζεςκ ημο μκυιαηυξ ημο υζμ ηαζ απυ ηδ ζημπζά ηδξ πνυζθδρήξ ημο, 

μνίγεηαζ ηαζ πενζβνάθεηαζ ιε ηνζηήνζα ηαηά ηακυκα επζημζκςκζαημφ παναηηήνα
469

. 

Oνίγμκηαξ ηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία, ςξ ηαηδβμνία ιε οπμηείιεκμ εηθμνάξ 

πνμζδζμνζζιέκμο πμζμφ, ελςημπζηυ ςξ πνμξ ηδκ ακηζθδπηζηή ημο εέζδ ηαζ ηδ βκςζηζηή 

ημο ζοβηνυηδζδ, μ θυβμξ ημο μπμίμο είκαζ ιμκμθμβζηυξ ζηδ ζφκεεζδ, πενζβνάραιε, 

πανάθθδθα, ηδ θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ, δ μπμία εοκμείηαζ απυ ηα επζημζκςκζαηά 

παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαηδβμνίαξ. Σμ βεβμκυξ, πάκηςξ, υηζ ηα επζημζκςκζαηά 

παναηηδνζζηζηά ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ εοκμμφκ ηδκ παναπάκς θμβζηή δεκ 

ζδιαίκεζ υηζ δ ηεθεοηαία έπεζ δεζιεοηζηυ παναηηήνα ή υηζ ζε ηάεε ιμκμδναιαηζηυ 

ηείιεκμ είκαζ ακζπκεφζζιεξ υθεξ μζ υρεζξ πμο ηδκ ζοκεέημοκ. Tμ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ 

ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ είκαζ δοκαηυκ κα ιδκ πνμάβεζ ημ ζημζπείμ ηδξ αλζμθμβζηήξ 

ηαζ πθδνμθμνζαηήξ πνμμπηζημπμίδζδξ (: δ πενίπηςζδ ημο ξεηνξηθνχ κνλνιφγνπ· αθ. 

ακαθοηζηά, εκυηδηα Γ4). H ιμκμθμβζηή ζφκεεζδ είκαζ δοκαηυκ κα ιδκ πνμάβεζ ηδκ 

απμηθεζζηζηή ηονζανπία ηδξ πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή (: δ πενίπηςζδ ημο κεηθηνχ 

κνλνιφγνπ· αθ. ακαθοηζηά, εκυηδηα Γ5). Tέθμξ, μ ιμκμθμβζζηήξ είκαζ δοκαηυκ κα ιδκ 

πνμζακαημθίγεηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ ιίαξ λέκδξ πνμμπηζηήξ, ζπεηζηήξ ιε ημ ακηζηείιεκμ ημο 

θυβμο ημο (: δ πενίπηςζδ ημο εθθξαζηηθνχ κνλνιφγνπ· αθ. ακαθοηζηά, εκυηδηα Γ3). Ώοηέξ 

μζ δζαπζζηχζεζξ μδδβμφκ ζε έκα εζδμθμβζηυ ζφζηδια, ζημ μπμίμ ηαλζκμιζηυ ηνζηήνζμ ηςκ 

ιμκμδναιαηζηχκ εζδχκ απμηεθεί δ ζδζαίηενδ θμβζηή ημοξ
470

. ε αοηυ ημ ζφζηδια, μ 

δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ ημ είδμξ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, ζημ μπμίμ 

πνμάβεηαζ δ ιμκμπνμμπηζηή θμβζηή, κε φιεο ηηο φςεηο πνπ ηε ζπλζέηνπλ. 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, είκαζ δοκαηυκ κα μνίζμοιε ςξ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ημ 

ιμκμδναιαηζηυ είδμξ ζημ μπμίμ: α) δ δεοηενμαάειζα πναβιαηζηυηδηα πανμοζζάγεηαζ 

πνμμπηζημπμζδιέκα· α) δ πνμμπηζηή ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ ηονζανπεί· ηαζ β) μ 

θυβμξ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ πανμοζζάγεηαζ κα πνμζεββίγεζ ηαηακμδηζηά ιζα έηενδ 

πνμμπηζηή. O ιμκμθμβζζηήξ πανμοζζάγεηαζ ςξ έκαξ ενιδκεοηήξ, πενζμνζζιέκμξ 

                                                 
469

. Βηείκα ηα ηνζηήνζα πμο παναπέιπμοκ ιε πζμ άιεζμ ηνυπμ ζηδκ επζημζκςκζαηή πνμαθδιαηζηή είκαζ υζα 

αθμνμφκ ζηδ θφζδ ηςκ οπμηεζιέκςκ ηδξ εηθμνάξ ηαζ ζημκ νυθμ ημο εββεβναιέκμο ηεζιεκζηά απμδέηηδ. Bθ. 

εκυηδηεξ A2- α ηαζ A2- β. 
470

. ημ πθαίζζμ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ είκαζ δοκαηυκ κα βίκμοκ ηαζ άθθεξ ηαλζκμιζηέξ επζθμβέξ, 

είηε επζημζκςκζαημφ παναηηήνα (ιε αάζδ, βζα πανάδεζβια, ηδκ πανμοζία ή ιδ εββεβναιιέκμο ηεζιεκζηά 

απμδέηηδ· ιε αάζδ ημ μιζθζαηυ εκένβδια, ημ μπμίμ ηονίςξ αλζμπμζείηαζ ζημ εηάζημηε ιμκμδναιαηζηυ 

πμίδια η.ά.) είηε άθθμο. 
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αλζμθμβζηά ηαζ πθδνμθμνζαηά απυ ηδ ζςιαηζηυηδηά ημο, ζε έκα ιμκηέθμ επζημζκςκίαξ 

υπμο ιζθά ιυκμ μ ίδζμξ, αθθά δ πνμμπηζηή ημο δζαζηαονχκεηαζ ιε άθθεξ πνμμπηζηέξ, ιέζς 

ημο θαζκμιέκμο ηδξ εζςηενζηήξ δζαθμβμπμίδζδξ ημο θυβμο
471

. Χξ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ εα 

ιπμνμφζαιε κα δζααάζμοιε ηάεε εζςηενζηά δζαθμβμπμζδιέκμ ιμκμδναιαηζηυ πμίδια. 

 Χξ εηθναζηζηυξ ιμκυθμβμξ μνίγεηαζ ημ είδμξ ζημ μπμίμ: α) δ δεοηενμαάειζα 

πναβιαηζηυηδηα πανμοζζάγεηαζ πνμμπηζημπμζδιέκα· α) δ πνμμπηζηή ημο οπμηεζιέκμο ηδξ 

εηθμνάξ ηονζανπεί· β) δ πνμμπηζηή ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ δεκ δζαζηαονχκεηαζ ιε 

ιία ιδ- μζηεία πνμμπηζηή· μ θυβμξ δεκ είκαζ δζπθά εζηζαζιέκμξ. Χξ νδημνζηυξ ιμκυθμβμξ 

μνίγεηαζ ημ ιμκμδναιαηζηυ είδμξ ζημ μπμίμ: α) απμδοκαιχκεηαζ δ πνμμπηζημπμίδζδ· α) δ 

πνμμπηζηή ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ ηονζανπεί· ηαζ β) μ θυβμξ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ 

εηθμνάξ ακηζπαναηίεεηαζ ζε ιζα ηνίηδ πνμμπηζηή. Σέθμξ, ςξ ιεζηηυξ ιμκυθμβμξ μνίγεηαζ 

ημ ιμκμδναιαηζηυ είδμξ ζημ μπμίμ: α) δ δεοηενμαάειζα πναβιαηζηυηδηα πανμοζζάγεηαζ 

πνμμπηζημπμζδιέκα· α) απμδοκαιχκεηαζ δ ιμκμηναημνία ηδξ πνμμπηζηήξ ημο οπμηεζιέκμο 

ηδξ εηθμνάξ· ηαζ β) μ θυβμξ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ ακηζπαναηίεεηαζ ζε ιζα ηνίηδ 

πνμμπηζηή, είκαζ δζπθά εζηζαζιέκμξ. Tα πνμδβμφιεκα είκαζ δοκαηυκ κα πανμοζζαζημφκ 

δζαβναιιαηζηά ςξ ελήξ: 

 

 πνμμπηζημπμίδζδ 

ηςκ πθδνμθμνζχκ 

δζαζηαφνςζδ 

ιε άθθεξ πνμμπηζηέξ 

ιμκμηναημνία 

πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή 

δξακαηηθόο κνλόινγνο + + + 

εθθξαζηηθόο κνλόινγνο + _ + 

ξεηνξηθόο κνλόινγνο _ + + 

κεηθηόο κνλόινγνο + + _ 

 

 Οζ εζδμθμβζηέξ δζαηνίζεζξ πμο πνμηείκμκηαζ εδχ δεκ έπμοκ αλζμθμβζηυ παναηηήνα. 

Έκαξ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ δεκ είκαζ, εμαηηίαο ηςκ εζδμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο, 

ηαθφηενμ πμίδια απυ έκακ εηθναζηζηυ, νδημνζηυ ή ιεζηηυ ιμκυθμβμ. Σμ βεβμκυξ υηζ, 

εηηυξ απυ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, ηα άθθα είδδ παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ απμοζία εκυξ 

απυ ηα παναηηδνζζηζηά πμο ζοκεέημοκ ηδ ιμκμπνμμπηζηή θμβζηή, πνμηφπηεζ απυ ημ υηζ μζ 

ηαλζκμιήζεζξ, ηυζμ ζε ηαηδβμνζαηυ υζμ ηαζ ζε εζδμθμβζηυ επίπεδμ, έβζκακ απυ ηδ ζημπζά 

ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. Βλάθθμο, υπςξ εα δμφιε ζηδ ζοκέπεζα, δ ιδ αλζμπμίδζδ 

                                                 
471

. Δ ηαηδβμνζαηή πενζβναθή έβζκε ιε αάζδ ιζα επζημζκςκζαηή πνμαθδιαηζηή ηαζ ακηθχκηαξ ζε ιεβάθμ 

ααειυ ημοξ υνμοξ ηδξ απυ ημ ένβμ ημο M. Bakhtin. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ εζδμθμβζηήξ 

πενζβναθήξ. πμναδζηά, ζηδκ αζαθζμβναθία πενί δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, ημ είδμξ ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

έκκμζα ηδξ δζαθμβμπμίδζδξ, αθθά δεκ οπάνπμοκ ζοζηδιαηζηέξ ηαζ ζοκεεηζηέξ ιεθέηεξ ζε αοηή ηδκ 

ηαηεφεοκζδ. Xνήζζιμ είκαζ ημ άνενμ ημο A. Nichols «Dialogism in the Dramatic Monologue: Supressed 

Voices in Browning», (Victorians Institute Journal  18 (1990), 29-51), ζημ μπμίμ δ δζαθμβζηυηδηα ελεηάγεηαζ 

ηονίςξ απυ ηδ ζημπζά ημο πνςημαάειζμο επζημζκςκζαημφ πθαζζίμο. 
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ηάπμζμο παναηηδνζζηζημφ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ιμκμπνμμπηζηήξ θμβζηήξ ζοκδοάγεηαζ ιε 

ηδκ ειθάκζζδ ιίαξ δζαθμνεηζημφ ηφπμο ζηυπεοζδξ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ ακ δ έιθαζδ ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ ανζζηυηακ ζε έκα απυ ηα άθθα ιμκμδναιαηζηά είδδ, ημκ ιεζηηυ 

ιμκυθμβμ βζα πανάδεζβια, ηυηε δεζπυγμοζα θμβζηή εα εεςνείημ εηείκδ ηδκ μπμία πνμάβεζ 

μ ιεζηηυξ ιμκυθμβμξ. Καηά ζοκέπεζα, μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ (ηαεχξ ηαζ μ εηθναζηζηυξ 

ηαζ μ νδημνζηυξ), μνζγυιεκμξ απυ ηδκ πνμμπηζηή ημο ιεζηημφ ιμκμθυβμο, εα 

παναηηδνζγυηακ απυ ηδκ απμοζία εκυξ παναηηδνζζηζημφ, απυ εηείκα πμο ζοκεέημοκ ηδ 

θμβζηή ημο είδμοξ- αθεηδνία, δδθαδή ημο ιεζηημφ ιμκμθυβμο. Σέθμξ, κα οπεκεοιίζμοιε 

υηζ ζημ ηαηδβμνζαηυ επίπεδμ μζ ακηζεέζεζξ πμο μνβάκςκακ ηζξ ηαηδβμνίεξ είπακ μθζηυ 

παναηηήνα, (ημ οπμηείιεκμ είκαζ είηε πνμζδζμνζζιέκμ είηε απνμζδζυνζζημ, είηε 

αθθμημπζηά ζοβηνμηδιέκμ είηε ελςημπζηά, μ θυβμξ ημο είκαζ είηε ιμκμθμβζηυξ είηε 

δζαθμβζηυξ). ημ εζδμθμβζηυ επίπεδμ μζ ακηζεέζεζξ, πμο μνβακχκμοκ ηα είδδ είκαζ ααειμφ 

ηαζ ελανηχκηαζ, εκ πμθθμίξ, απυ ηδκ εηάζημηε ακαβκςζηζηή/ ενιδκεοηζηή πναηηζηή. 

 

Γ2. O δξακαηηθόο κνλόινγνο. 

 Τπμζηδνίλαιε υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ ιμκυθμβμξ είκαζ ημ είδμξ ηδξ 

ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, ζημ μπμίμ πνμάβεηαζ δ ιμκμπνμμπηζηή θμβζηή, κε φιεο ηηο 

φςεηο πνπ ηε ζπλζέηνπλ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα επζημζκςκζαηά παναηηδνζζηζηά 

αλζμπμζμφκηαζ ιε ηνυπμ πμο επζηνέπεζ ηδκ πθήνδ ακάδοζδ ηδξ ιμκμπνμμπηζηήξ θμβζηήξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ημ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ ημο οπμηεζιέκμο 

ηδξ εηθμνάξ αλζμπμζείηαζ ιε ηνυπμ, χζηε κα πανμοζζάγεηαζ πνμμπηζημπμζδιέκα δ 

δεοηενμαάειζα πναβιαηζηυηδηα, ηυζμ απυ ηδκ άπμρδ ηςκ πθδνμθμνζχκ υζςκ ηαζ απυ ηδκ 

άπμρδ ηδξ αλζμθυβδζήξ ημοξ. Δ ιμκμθμβζηή απεφεοκζδ αλζμπμζείηαζ, χζηε κα ηονζανπεί 

απμηθεζζηζηά δ πνμμπηζηή ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ ηαζ κα απμηθείεηαζ δ επί ίζμζξ 

υνμζξ ακάδοζδ υπμζαξ πνμμπηζηήξ εηηυξ απυ εηείκδξ ημο ιμκμθμβζζηή. Δ ελςημπζηή 

βκςζηζηή εέζδ ηαζ ζοβηνυηδζδ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ αλζμπμζείηαζ, χζηε δ 

πνμμπηζηή ημο κα δζαπθέηεηαζ ιε ιία έηενδ πνμμπηζηή πάκς ζε έκα ακηζηείιεκμ θυβμο, 

ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηαηακυδζδξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ πναβιαηζηυηδηαξ. Eίκαζ, θμζπυκ, 

δοκαηυκ κα εεςνήζμοιε ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ςξ ημ είδμξ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ 

πμζδηζηήξ ηαηδβμνίαξ ζημ μπμίμ μ ιμκμθμβζζηήξ επζπεζνεί κα ηαηακμήζεζ δζαθμβζηά ηδ 

δεοηενμαάειζα πναβιαηζηυηδηα, δδθαδή ζηδκ ζδζαίηενδ ιμνθή εκυξ ακηζηεζιέκμο θυβμο, 

ζε ζοζπεηζζιυ ιε έκακ έηενμ θυβμ- πνμμπηζηή πάκς ζε αοηυ, ζοζπεηζζιυξ πμο θαιαάκεζ 

πχνα απμηθεζζηζηά απυ ηδκ πθδνμθμνζαηή ηαζ αλζμθμβζηή πνμμπηζηή ημο ιμκμθμβζζηή. 

 ημ ζδιείμ αοηυ εα πνέπεζ κα επακέθεμοιε ζε μνζζιέκεξ δζεοηνζκήζεζξ βζα ημοξ 

υνμοξ κνλνινγηθφ κνληέιν επηθνηλσλίαο ηαζ δηαινγηθφηεηα (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα 
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B6) χζηε κα ιδκ εηθδθεμφκ ςξ ακηίεεημζ ηαζ κα ιδκ εεςνδεεί ακηζθαηζηή δ άπμρδ υηζ μ 

δναιαηζηυξ κνλφινγνο είκαζ ημ ιμκμδναιαηζηυ είδμξ ημ μπμίμ δζαηνίκεηαζ απυ άθθα, ιέζς 

ηδξ εζςηενζηήξ δηαινγνπνίεζεο ημο θυβμο. Οζ υνμζ ιμκμθμβζηυ ηαζ δζαθμβζηυ ιμκηέθμ 

επζημζκςκίαξ είκαζ υνμζ πμο ακαθένμκηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ ζφκεεζδξ ημο θυβμο
472

. 

Δ εέζδ ημο μιζθδηή ζηδ ιμκμθμβζηή ζφκεεζδ ηαηαθαιαάκεηαζ ζοκεπχξ απυ ημκ ίδζμ 

παναηηήνα· ζηδ δζαθμβζηή ηαηαθαιαάκεηαζ δζαδμπζηά απυ δζαθμνεηζημφξ παναηηήνεξ. Δ 

ιμκμθμβζηυηδηα ηαζ δ δζαθμβζηυηδηα είκαζ ηνυπμζ πνμζέββζζδξ ημο εηάζημηε ακηζηεζιέκμο 

ημο θυβμο. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιμκμθμβζηυηδηαξ μ θυβμξ είκαζ εζηζαζιέκμξ απμηθεζζηζηά 

ζημ ακηζηείιεκυ ημο. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ δζαθμβζηυηδηαξ μ θυβμξ είκαζ δζπθά 

εζηζαζιέκμξ: ζημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημο ηαζ ζε ιία έηενδ πνμμπηζηή πμο αθμνά ζε 

αοηυ ημ ακηζηείιεκμ θυβμο
473

. Δ εζςηενζηή δζαθμβμπμίδζδ απμηεθεί ζοκημιυηενμ ηνυπμ 

ακαθμνάξ ζηδ δζαδζηαζία, δ μπμία ηζκείηαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ζοιθναζηζηήξ ηαζ ηδξ 

απμηνζηζηήξ ηαηακυδζδξ. 

 Οζ ιμκμθμβζζηέξ ζημ είδμξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ζημζπεζμεεημφκηαζ ςξ 

ακαβκχζηεξ, ενιδκεοηέξ ηςκ άθθςκ παναηηήνςκ, ημο ηυζιμο ημοξ ηαζ ημο εαοημφ ημοξ. 

Με ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ πνμάβμκηαζ υρεζξ ηδξ ενιδκεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. O 

ιμκμθμβζζηήξ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ πανμοζζάγεηαζ ςξ ενιδκεοηήξ, ηαεχξ δίκεηαζ 

έιθαζδ ζημκ ιμκμπνμμπηζηυ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πνμζεββίγεζ ηδκ δεοηενμαάειζα 

πναβιαηζηυηδηα· ζηα απμηεθέζιαηα ημο ιμκμπνμμπηζημφ ηνυπμο βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ πμο έπεζ ζηδ δζάεεζή ημο· ζημκ αηένιμκα παναηηήνα ηδξ ενιδκείαξ· ζημκ 

δζαθμβμπμζδιέκμ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πνμζεββίγεζ ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημο. Οζ 

ιμκμθμβζζηέξ ζημοξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ είηε ιέζς δζζηαβιχκ, οπακαπςνήζεςκ, 

αιθζηαθακηεφζεςκ είηε ιέζς ηδξ οπεναμθζηήξ έιθαζδξ ζηζξ αεααζυηδηέξ ημοξ, 

οπεναζπίγμκηαζ ηδκ πνμμπηζηή ημοξ. Οζ ιμκμθμβζζηέξ αοημί, αηυιδ ηαζ υηακ δεκ είκαζ 

ηακείξ άθθμξ θοζζηά πανχκ ηαηά ηδκ εηθμνά ημο ιμκμθυβμο ημοξ, πάκηα ιζθμφκ ζακ κα 

αζζεάκμκηαζ ημ αθέιια ηάπμζμο άθθμο πάκς ημοξ ηαζ ζημκ θυβμ ημοξ ή ζακ κα επζδζχημοκ 

κα ζηναθεί πάκς ημοξ ηαζ ζημκ θυβμ ημοξ έκα αθέιια. Πμηέ δεκ είκαζ επζημζκςκζαηά 

κφλνη. 

 H δζαθμβμπμίδζδ, ζηδκ πενίπηςζδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο έπεζ πάκηα δζπθυ 

παναηηήνα: έκακ πμο ακάβεηαζ ζημ πνςημαάειζμ επζημζκςκζαηυ επίπεδμ ηαζ έκακ πμο 

ακάβεηαζ ζημ δεοηενμαάειζμ επζημζκςκζαηυ επίπεδμ. Δ πνςημαάειζα δζαθμβμπμίδζδ 

                                                 
472

. Γζα ηδ δζάηνζζδ δζαθυβμο, ςξ ιμνθήξ ζφκεεζδξ, ηαζ δζαθμβζηυηδηαξ, αθ. M. Mπαπηίκ, Πξνβιήκαηα 

ινγνηερλίαο θαη αηζζεηηθήο, ιεη. Γ. πακυξ, Aεήκα, Πθέενμκ, 1980 (α‟ νςζ. έηδ. 1975), 132- 133. Bθ., 

αηυιδ, εκυηδηα B6 ηαζ B8. 
473

. ημ εέια ηδξ δζπθήξ εζηίαζδξ ημο θυβμο, αθ. «O θυβμξ ζημκ Nημζημβζέθζηζ», Zεηήκαηα..., υ.π., 290- 

328. 
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αθμνά ζηδ ζπέζδ ημο ακαβκχζηδ ιε ημκ ιμκμδναιαηζηυ παναηηήνα· έκαξ ενιδκεοηήξ 

ηαηακμεί έκακ παναηηήνα, μ μπμίμξ είκαζ ηαζ μ ίδζμξ ενιδκεοηήξ
474

. Δ δεοηενμαάειζα 

δζαθμβμπμίδζδ αθμνά ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μ ιμκμθμβζζηήξ πνμζεββίγεζ ημ 

ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημο, δδθαδή, οπυ ημ θςξ (ή ηδ ζηζά) ιίαξ έηενδξ πνμμπηζηήξ. ηδ 

αάζδ ηδξ πανμφζαξ εεχνδζδξ, δ πνςημαάειζα δζαθμβμπμίδζδ δεκ έπεζ ακαβηαζηζηά 

εζνςκζηή δμιή. Έηζζ, μ ακαβκχζηδξ δεκ βκςνίγεζ, ακαβηαζηζηά, ζθαζνζηυηενα ή μνευηενα 

απυ ημκ ιμκμθμβζζηή μφηε δ, εκδεπυιεκςξ, εζνςκζηή δυιδζδ ηδξ  ζπέζδξ ακαβκχζηδ- 

ιμκμθμβζζηή απμηεθεί εζδμπμζυ παναηηδνζζηζηυ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο
475

. Yπάνπμοκ, 

ςζηυζμ, δναιαηζημί ιμκυθμβμζ, υπςξ μ «Bαζζθεφξ Kθαφδζμξ» (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ 

εκυηδηα B8) ή δ «Φμζκζηζά» (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ2- β), ζημοξ μπμίμοξ μ 

ακαβκχζηδξ έπεζ ζηδ δζάεεζή ημο ηνίζζιεξ, απυ ενιδκεοηζηή άπμρδ, πθδνμθμνίεξ ηζξ 

μπμίεξ δεκ έπεζ οπυρδ ημο μ ιμκμθμβζζηήξ. 

 ημ πθαίζζμ ηδξ δζπθήξ εζηίαζδξ ημο θυβμο ημο ιμκμθμβζζηή δζαηνίκμκηαζ ηνεζξ 

ααζζηέξ ζηναηδβζηέξ δζαζηαφνςζδξ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή ιε ηδκ έηενδ ή ηζξ 

έηενεξ πνμμπηζηέξ. Δ πνχηδ ζηναηδβζηή είκαζ εηείκδ ζηδκ μπμία δ ζοιθναζηζηή ηαζ δ 

απμηνζηζηή ηαηακυδζδ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα πενζεςνζμπμζδεεί, ή αηυιδ ηαζ κα 

ελμοεεκςεεί, δ έηενδ πνμμπηζηή. Δ λέκδ πνμμπηζηή θεζημονβεί, απυ ηδ ζημπζά ημο 

ιμκμθμβζζηή, ακηαβςκζζηζηά. Με αοηή ηδκ έκκμζα, δ ζηναηδβζηή ηδξ πενζεςνζμπμίδζδξ 

εοκμείηαζ απυ ημκ ιμκυθμβμ, ςξ ζοκεεζζαηυ ηνυπμ (αθ. ακαθοηζηά εκυηδηα Γ2-α). Δ 

δεφηενδ ζηναηδβζηή είκαζ αοηή ηδξ πνμζανιμβήξ ζηα δεδμιέκα ημο ιμκμθμβζημφ 

επζημζκςκζαημφ ιμκηέθμο. Eδχ, ηαηά ηακυκα, οπμκμμφκηαζ δφμ αηυιδ πνμμπηζηέξ, εηηυξ 

απυ εηείκδ ημο ιμκμθμβζζηή: ιζα δοκάιεζ ανςβυξ ηαζ ιζα ακηαβςκζζηζηή. Γζα θυβμοξ 

δζαθμνεηζημφξ ζηδκ εηάζημηε πενίζηαζδ, μ ιμκμθμβζζηήξ βκςνίγεζ υηζ είκαζ αδφκαημκ κα 

ελςεήζεζ ηδκ ανςβυ πνμμπηζηή ζε δζάθμβμ. Έηζζ, αλζμπμζεί ημ ιμκμθμβζηυ ιμκηέθμ, βζα κα 

ακαιεηνδεεί ιε ηδκ ακηαβςκζζηζηή πνμμπηζηή. O ιμκμθμβζζηήξ, ζοκεπχξ, απμδέπεηαζ ημοξ 

υνμοξ ημο ιμκηέθμο (αθ. ακαθοηζηά εκυηδηα Γ2-α). Δ ηνίηδ ζηναηδβζηή είκαζ εηείκδ ηαηά 

ηδκ μπμία μ ιμκμθμβζζηήξ επζπεζνεί κα ελςεήζεζ ηδκ έηενδ πνμμπηζηή κα θεζημονβήζεζ 

ζηδκ επζημζκςκία ιε ημοξ υνμοξ ημο δζαθμβζημφ ιμκηέθμο ζφκεεζδξ. O λέκμξ θυβμξ 
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. Δ δζαθμβμπμίδζδ πμο ακάβεηαζ ζημ πνςημαάειζμ επζημζκςκζαηυ επίπεδμ αθμνά ηαζ ζηδ ζπέζδ 

δδιζμονβμφ- παναηηήνςκ. Βζδζηά βζα ηδκ πενίπηςζδ επζκμδιέκςκ ζοββναθέςκ ή ελζζημνδηχκ πμο 

εηθνάγμοκ έκα ζφζηδια ακηζθήρεςκ, ιία μπηζηή βςκία ηαζ έκα ζφζηδια αλζμθμβζηχκ ηνίζεςκ, μ Bakhtin 

(The Dialogic Imagination. Four Essays by M. M. Bakhtin, ιεη. C. Emerson- M. Holquist, έηδ. M. Holquist, 

Austin, University of Texas Press, 1981 (α‟ νςζ. έηδ. 1975), 314) οπμζηδνίγεζ: «Πίζς απυ ηδκ ζζημνία ημο 

αθδβδηή δζααάγμοιε ιζα δεφηενδ ζζημνία· ηδκ ζζημνία ημο ζοββναθέα. Ώοηυξ ιαξ θέεζ πχξ μ αθδβδηήξ θέεζ 

ζζημνίεξ ηαζ ιαξ θέεζ ηαζ βζα ημκ ίδζμ ημκ αθδβδηή. Ώκηζθαιαακυιαζηε έκημκα δφμ επίπεδα ζε ηάεε ζηζβιή 

ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ζζημνίαξ· ημ επίπεδμ ημο αθδβδηή [...] ηαζ ημο ζοββναθέα». 
475

. φιθςκα ιε μνζζιέκμοξ ιεθεηδηέξ ημο είδμοξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα A2- β) αοηή δ δμιή απμηεθεί 

εζδμπμζυ παναηηδνζζηζηυ ημο. Χζηυζμ, ηαεχξ δ εκ θυβς δμιή ειθακίγεηαζ ζε ηάεε ιμκμδναιαηζηυ είδμξ, 

δεκ εεςνμφιε υηζ πνμζζδζάγεζ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ. 
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πανμοζζάγεηαζ απυ ημκ ιμκμθμβζζηή ςξ δοκάιεζ ανςβυξ ημο. Σμ εβπείνδια, αέααζα, ηδξ 

δζάννδλδξ ημο ιμκμθμβζημφ ιμκηέθμο είκαζ, ελαζηίαξ ηδξ ηαηδβμνζαηήξ ζφζηαζδξ ηςκ 

ηεζιέκςκ, ακέθζηημ. Έηζζ, μζ ιμκμθμβζζηέξ πμο οζμεεημφκ αοηή ηδκ ζηναηδβζηή υπζ ιυκμ 

δεκ εοκμμφκηαζ απυ ημκ ιμκυθμβμ ςξ ηνυπμ ζφκεεζδξ, αθθά πανμοζζάγμκηαζ 

εβηθςαζζιέκμζ ζε αοηυκ (αθ. ακαθοηζηά εκυηδηα Γ2β). 

 

Γ2- α. O επηθνηλωληαθά επλνεκέλνο κνλνινγηζηήο: Γ. Σνιωκόο- K. Bάξλαιεο. 

 Yπάνπμοκ δναιαηζημί ιμκυθμβμζ, υπςξ ημ αηζηθμθυνδημ ζπεδίαζια πμζήιαημξ ημο 

μθςιμφ ιε ιμκμθμβζζηή έκακ βένμκηα Kνδηζηυ
476

 ή «O “ηαθυξ” θαυξ» ημο Bάνκαθδ 

(Πνηεηηθά, 116- 120), μζ μπμίμζ ειθακίγμοκ ημ παναηηδνζζηζηυ ηδξ επζεεηζηήξ 

δζαθμβμπμζδηζηήξ ζηναηδβζηήξ. πςξ ακαθένεδηε, εδχ ημ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ 

ακηζθαιαάκεηαζ ημ ιμκμθμβζηυ επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ ςξ πνμκμιζαηή επζημζκςκζαηή 

πενίζηαζδ, βζα κα εθανιυζεζ ηδκ ηαηακμδηζηή ζηναηδβζηή ημο. O ιμκμθμβζζηήξ επζδζχηεζ 

κα πενζεςνζμπμζήζεζ ηδκ έηενδ πνμμπηζηή ή ηζξ έηενεξ πνμμπηζηέξ ιε ηζξ μπμίεξ 

δζαζηαονχκεηαζ δζαθμβζηά. Οζ ιμκμθμβζζηέξ αοηήξ ηδξ μιάδαξ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ 

πανμοζζάγμκηαζ κα πνδζζιμπμζμφκ ηδ θμβζηή ηδξ ηαηδβμνίαξ, ηδκ εη ηςκ πναβιάηςκ 

φπανλδ ηδξ ιμκμπνμμπηζηήξ θμβζηήξ, βζα κα πνμζεββίζμοκ απαλζςηζηά ηδκ έηενδ 

πνμμπηζηή. Δ ζοβηεηνζιέκδ ζηναηδβζηή δίκεζ ζημοξ ιμκμθμβζζηέξ αοηήξ ηδξ μιάδαξ 

δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ έκημκμ ή ηαζ επζεεηζηυ φθμξ. 

 ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ «O “ηαθυξ” θαυξ» ημο ΐάνκαθδ ιζθά ημ πθήεμξ πμο 

έπεζ ζοβηεκηνςεεί ηάης απυ ημκ ζηαονυ ημο Xνζζημφ. O θυβμξ ημοξ είκαζ δζπθά 

εζηζαζιέκμξ έκακηζ ημο ακηζηεζιέκμο βζα ημ μπμίμ ιζθμφκ, δδθαδή βζα ηδκ ελμοζία ηαζ ηδκ 

ημζκςκζηή ηάλδ. Δ πνμμπηζηή ημοξ δζαπθέηεηαζ ακηαβςκζζηζηά ιε εηείκδ ημο Xνζζημφ 

(ζην. 4- 12) ηαζ εκζζποηζηά ιε ημκ θυβμ ηδξ ενδζηείαξ (ζην. 13- 17)
477

. Βίκαζ, υιςξ, 

παναηηδνζζηζηυ υηζ ηυζμ μ θυβμξ ημο Xνζζημφ υζμ ηαζ μ θυβμξ ηδξ ενδζηείαξ, ηαεχξ 

ακαικδιμκεφμκηαζ ζημκ πθαίζζμ ημο δζημφ ημοξ θυβμο, παναιμνθχκμκηαζ. Oζ κμιμηαβείξ 

πμθίηεξ, ζφιθςκα ιε ηδ ζηδκμεεζία ημο πμζήιαημξ, βζμνηάγμοκ ηάης απυ ημκ ζηαονυ, 

εκχ εηείκμξ πμο ημοξ «ενέεζζε» ηαζ, ζφιθςκα ιε ηδκ πνμμπηζηή ημοξ, έεζλε ημ κυιμ ηαζ 

ηδκ πίζηδ ανίζηεηαζ πάκς ζημκ ζηαονυ, ηζιςνμφιεκμξ. ηζξ ζηνμθέξ 4- 12 μ θυβμξ ημοξ 

απεοεφκεηαζ ζε ηάηζ θφζεζ άθςκμ· ζε έκακ κεηνυ, εκ πνμηεζιέκς ημκ κεηνυ Xνζζηυ. ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ηιήια ημο ιμκμθυβμο, δεκ οπάνπεζ θνάζδ, δ μπμία κα ιδκ απακηά ηαζ κα 
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. Δηνλπζίνπ Σνισκνχ Aπηφγξαθα Έξγα, αθ. υ.π., ηυι. ΐ‟, 313. Tμ ηείιεκμ ηαζ ιεηάθναζή ημο ζημ: Γ. Π. 

αααίδδξ, «Αφμ αθακή πνμαθήιαηα δμιήξ ημο “Kνδηζημφ”», υ.π., 59- 61. 
477

. Γζα ηδκ ηνμπή ημο πμζήιαημξ απυ δναιαηζηυ ζε ιεζηηυ ιμκυθμβμ ζηζξ ηεθεοηαίεξ ζηνμθέξ, αθ. εκυηδηα 

Γ7. Γζα ημκ πςνζζιυ ηςκ εκμηήηςκ, αθ. Γ. Αάθθαξ, H δεκηνπξγηθή δεθαεηία ζηελ πνίεζε ηνπ Bάξλαιε. 

Μειεηήκαηα, υ.π., 109. ΐθ. αηυιδ (υ.π., 121- 123) ηζξ παναηδνήζεζξ ημο βζα ηδ εέζδ ημο ιμκμθυβμο ζηδ 

ζφκεεζδ Σθιάβνη πνιηνξθεκελνη. 
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ιδκ βεθμζμπμζεί υ,ηζ μζ ιμκμθμβζζηέξ ακηζθαιαάκμκηαζ ςξ πνμμπηζηή ημο κεηνμφ. Δ 

εζζαβςβή, δδθαδή, ηδξ ακηίπαθδξ πνμμπηζηήξ ζημκ θυβμ ημοξ δεκ ηδκ αθήκεζ ακέπαθδ, 

αθθά ηδκ οπμαάθθεζ ζε αίαζδ παναιυνθςζδ. 

 Ώοηυ ημ μπμίμ πνμζεββίγμοκ ηαηακμδηζηά μζ ιμκμθμβζζηέξ είκαζ ημ εέια ηδξ 

δφκαιδξ, ηδξ ελμοζίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ, απακηχκηαξ ζηδκ πνμμπηζηή ημο 

Xνζζημφ πάκς ζημ ίδζμ εέια. Γζαηί, ηαηά ημοξ ιμκμθμβζζηέξ, ηα θυβζα ημο Xνζζημφ βζα ημ 

«μονάκζμ ααζίθεζμ» ενιδκεφμκηαζ ςξ δζεηδίηδζδ πμθζηζηήξ δφκαιδξ ηαζ ελμοζίαξ εκ βέκεζ: 

«η‟ εγήηαξ ααζζθίηζ ζμο/ Γδ ηζ Oονακυ εκςιέκα!» (ζην. 8). Ώοηήκ ηδ δζαζηνεαθςιέκδ 

πνμμπηζηή ηδκ εθέβπμοκ ζοιθναζηζηά ζε υθα ηα επίπεδα· ζηζξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ, ζηα 

απμηεθέζιαηά ηδξ ηαζ ζημοξ ζηυπμοξ ηδξ. 

 O Xνζζηυξ, ηνίκεηαζ απυ ημοξ ιμκμθμβζζηέξ αθεθήξ ηαζ εηηυξ επαθήξ ιε ηδ 

νεαθζζηζηή ακηίθδρδ ηςκ πναβιάηςκ, απυ ηδ ζημπζά ηςκ πνμτπμεέζεςκ ζημ πθαίζζμ ηςκ 

μπμίςκ επζδίςλε ηδκ ελμοζία: «Tμ πενμιάπμ ζυβζ ζμο/ ιεξ ηδκ ημπνζά ζ‟ εβέκκα/ η‟ 

εγήηαξ ααζζθίηζ ζμο/ Γδ ηζ Oονακυ εκςιέκα!/ Πίζημπε ημο Ααιαθά,/ ηχνα ημ παεεξ 

ηαθά!// Xςνίξ θμοζάηα ιπνμφηγζκα,/ πεγμφνα ηαζ ηααάθθα,/ πςνίξ ηανάαζα ζημ βζαθυ/ ηαζ 

ιαηςιέκδ πάθα,/ θζιάνδξ ηαζ λοπυθδημξ,/ κα! ααζζθζάξ απυθοημξ» (ζην. 8-9). Aπυ ηδκ 

άπμρδ ημο απμηεθέζιαημξ ηδξ δζεηδίηδζδξ ελμοζίαξ, μ Xνζζηυξ ανίζηεηαζ ηαπεζκςιέκμξ 

ηαζ αδφκαιμξ, εκχ, ζφιθςκα ιε ηδκ ακηίθδρδ ηςκ ιμκμθμβζζηχκ, ζζπονζγυηακ υηζ δζέεεηε 

ηενάζηζα δφκαιδ: «Tζ βνήβμνα λερφπδζεξ!/ Mαξ πάθαζεξ ηδ θέζηα./ Πμφ καζ ηα ιεβαθεία 

ζμο,/ ηδξ θακηαζζάξ ζμο δ γέζηα;/ Eίζμοκα εευξ ηαζ νήβαξ/ η‟ είπεξ ηδκ ροπή ιζαξ 

ιφβαξ!// Eπάθα ηαζ λακάπηζγ‟ ε-/ ηηθδζζέξ ζ‟ έκα ιζκμφημ!/ Ξφπκα θμζπυκ, πμο ζε αανμφκ/ 

ημηνχκζα, θάζπδ, ηκμφημ!/ Άζκηε θμφζμο ηαζ πηεκίζμο/ ηζ υζμ ηνίπα ιζα, ημοκήζμο!» 

(ζην. 5-6). Οζ ιμκμθμβζζηέξ οπμβναιιίγμοκ ιε ηάεε έιθαζδ ηδκ ακηίεεζδ ακάιεζα ζηζξ 

οπμηζεειέκεξ ελαββεθίεξ ημο Xνζζημφ ηαζ ζηδκ ηαηάθδλή ημο
478

. Σμκ ηαθμφκ κα λοπκήζεζ 

απυ ημκ φπκμ ημο εακάημο, κα ηζκδεεί ηαζ κα πζαζηεί ιαγί ημοξ ζημ λεθάκηςια. Mε ηδ 

ζοκδνμιή ημο μζκμπκεφιαημξ, εα γήζεζ ηα ιεβαθεία πμο, πάκηα ηαη‟ αοημφξ, δζεηδζημφζε: 

«ηαζ εα βζκμφκ ηζζθθίηζα ζμο/ Mζζίνζ ηαζ Mπαβδάηδ» (ζην. 7). 

 Γζα ημοξ ιμκμθμβζζηέξ δ “επδνιέκδ” πνμμπηζηή ημο Xνζζημφ πνμέηοπηε απυ ιία 

ακεδαθζηή ακςηενυηδηα. Aθθά ηαζ μ ίδζμξ μ οπμηζεέιεκμξ ζηυπμξ, ηδξ ηαηάηηδζδξ ηδξ 

ελμοζίαξ, απμννίπηεηαζ: «Φαζκυζμοκα ηαθυ παζδί,/ γααυ ηζ πήνεξ δνυιμ/ ηαζ ιζα ηδκ 

                                                 
478

. Ο Bάνκαθδξ αλζμπμζεί ηα ζπεηζηά εδάθζα απυ ημ Kαηά Mάξθνλ Eπαγγέιην, ηυζμ ςξ πνμξ ημ ηζ θέκε μζ 

ιμκμθμβζζηέξ υζμ ηαζ πνμξ ημ ειπαζηηζηυ φθμξ ημοξ. Πναθ. «Πανμοζζάζηδηακ ηυηε δφμ ρεοδμιάνηονεξ ηαζ 

είπακ εκακηίμκ ημο: “Eιείξ ημκ αημφζαιε κα θέεζ “εβχ εα βηνειίζς αοηυκ ημ καυ, πμο έβζκε απυ ακενχπζκα 

πένζα ηαζ ζε ηνεζξ ιένεξ εα μζημδμιήζς άθθμκ, πμο δεκ εα ημκ έπμοκ θηζάλεζ ακενχπζκα πένζα”», (H Aγία 

Γξαθή..., 74· ηεθ. 14: εδάθ. 57- 58) ηαζ «Oζ πεναζηζημί ημοκμφζακ εζνςκζηά ημ ηεθάθζ ημοξ, ηαζ ημκ 

έανζγακ: “A, εζφ πμο εα βηνέιζγεξ ημ καυ ηαζ ζε ηνεζξ ιένεξ εα ημκ μζημδμιμφζεξ!” ημο έθεβακ. “χζε ημκ 

εαοηυ ζμο ηαζ ηαηέαα απυ ημ ζηαονυ”» (υ.π., 76· ηεθ. 15: εδάθ. 29- 30). 
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Πίζηδ αάναβεξ/ ηαζ ιζα ημκ άλζμ Nυιμ;» (ζην. 10). O «γααυξ», υιςξ, «δνυιμξ», δδθαδή μ 

ζηυπμξ ημο Xνζζημφ, απμννίπηεηαζ ζε έκα πμθφ ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ. Oζ ιμκμθμβζζηέξ 

απςεμφκηαζ απυ παιέκεξ οπμεέζεζξ ηαζ αβχκεξ: «Φνυκζια ηαζ ηαηηζηά/ πάς ιε ηείκμκ πμο 

κζηά» (ζην. 16). Ο Xνζζηυξ είκαζ δηηδιέκμξ. Δ “θνυκζιδ”, ζοκεπχξ, ζηάζδ είκαζ δ 

ζφιπναλδ ιε ημκ κζηδηή. O ζηυπμξ, δδθαδή, ημο Xνζζημφ δεκ ηνίκεηαζ θακεαζιέκμξ 

επεηδή απέηθζκε απυ ηδκ «Πίζηδ» ηαζ ημκ «Nυιμ», αθθά επεζδή μδήβδζε ζε ήηηα, 

ηνζκυιεκμξ εη ημο απμηεθέζιαημξ. 

 ηζξ ζηνμθέξ 13- 17 μζ ιμκμθμβζζηέξ οπεναζπίγμκηαζ ηδ δζηή ημοξ πνμμπηζηή πάκς 

ζημ εέια ηδξ ελμοζίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ. Ώοηά πμο θέκε ζηδ ζοβηεηνζιέκδ 

εκυηδηα δεκ δζαθένμοκ μοζζαζηζηά απυ ηδκ δεζηή δζδαζηαθία ημο Xνζζημφ. Ώπμδίδμοκ ηα 

ημο ηαίζανμξ ης ηαίζανζ, ζέαμκηαζ ηδκ εηηθδζία, δεκ ζηακδαθίγεηαζ μ κμοξ ημοξ απυ ηδκ 

πνυζηαζνδ πμθοηέθεζα ηςκ δοκαηχκ ηαζ πενζιέκμοκ ηδκ απμγδιίςζή ημοξ, βζα υπμζα ζε 

αάνμξ ημοξ αδζημπναβία, ζημκ πανάδεζζμ. ε αοηυκ ημ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ μζ 

ιμκμθμβζζηέξ πενζεςνζμπμζμφκ ηδκ ακηίπαθδ πνμμπηζηή, ακαδεζηκφμκηαξ ηα ζημζπεία ηδξ 

πμο ηδκ ηαεζζημφκ αζφιααηδ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Ώοηυ αέααζα δεκ ζδιαίκεζ υηζ μζ 

ιμκμθμβζζηέξ ηονζμθεηημφκ ηδκ αθήεεζα ζε ζπέζδ ιε ημ εέια ηδξ ελμοζίαξ ηαζ ηδξ 

ημζκςκζηήξ ηάλδξ. Σμ βεβμκυξ υηζ μζ ιμκμθμβζζηέξ οπμκμιεφμοκ ηδκ οπμηζεέιεκδ 

πνμμπηζηή ημο Xνζζημφ δεκ ημπμεεηεί ηδ δζηή ημοξ ζε πθεμκεηηζηή εέζδ. Aκηίεεηα, 

εειέθζμ ηδξ “απμθμβίαξ” πάκς ζηδκ πνμμπηζηή ημοξ απμηεθεί δ εηποδασζιέκδ δζαθεηηζηή 

ηδξ ζηνμθήξ 16: «Xςνίξ ηδκ ακζζυηδηα,/ πχξ εα ‟ηακ δζηζμζφκδ,/ πςνίξ ημκ άβζμ πυθειμ,/ 

πχξ εα ‟ηακ ηαθμζφκδ!/ Φνυκζια ηαζ ηαπηζηά/ πάς ιε ηείκμκ πμο κζηά». Έηζζ, πνμηφπηεζ δ 

εζνςκζηή δμιή, ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ δ ζηυπζιδ οπμκυιεοζδ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο άθθμο 

(ημο Xνζζημφ) ζοκδοάγεηαζ ιε ηδκ ακεπίβκςζηδ αοημτπμκυιεοζδ ηδξ μζηείαξ πνμμπηζηήξ 

(ηςκ ιμκμθμβζζηχκ). 

 O ιμκυθμβμξ «O “ηαθυξ” θαυξ» απμηεθεί παναηηδνζζηζηή πενίπηςζδ ημο 

θαζκμιέκμο πμο απακηά ζε πμθθμφξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ, δδθαδή ηδξ εηιεηάθθεοζδξ 

ημο ιμκμθμβζημφ ιμκηέθμο βζα ηδ αίαζδ πενζεςνζμπμίδζδ ηδξ ακηίπαθδξ πνμμπηζηήξ ιε 

υνμοξ, εκκμείηαζ, εζςηενζηήξ δζαθμβμπμίδζδξ. Χζηυζμ, ζημ οθζηυ πμο έπμοιε οπυρδ ιαξ, 

ηαζ απυ ηδ ζημπζά ηδξ ιεθέηδξ ημο “εοκμδιέκμο” επζημζκςκζαηά ιμκμθμβζζηή, πνέπεζ κα 

επζζδιακεεί δ ζδζαίηενδ θεζημονβζηυηδηα ημο ηνυπμο απεφεοκζδξ, ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ 

ηαηίζποζδξ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο, ζημ ζμθςιζηυ ζπεδίαζια, βζα ημ μπμίμ έβζκε θυβμξ 

παναπάκς. Πονήκαξ ηδξ εζςηενζηήξ δζαθμβμπμίδζδξ ζημκ ιμκυθμβμ, ζημ ζηάδζμ 

επελενβαζίαξ πμο έπμοιε ζηδ δζάεεζή ιαξ, είκαζ δ ζοιθναζηζηή ηαηακυδζδ ηδξ 

βζμνηαζηζηήξ πνμμπηζηήξ ηςκ Kενηοναίςκ ηαζ ηςκ λέκςκ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ηναβζηήξ 
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ιμίναξ ημο ίδζμο ημο ιμκμθμβζζηή ηαζ ηδξ Kνήηδξ
479

 (παναηίεεηαζ δ ιεηάθναζδ ηςκ δφμ 

ζηαδίςκ ημο ζπεδζάζιαημξ)
480

: 

 

Σηάδην πξψην. 

 ΐζαγυηακ μ βένμξ ηοκδβδιέκμξ απυ ηδκ ηαναπή ηδξ πανάξ. Έθεοβε ζακ ηοκδβδιέκμξ απυ 

ημκ άββεθμ ημκ ελμθμενεοηή απυ ηδκ ηαναπή ηδξ πανάξ πμο ημκ αημθμοεμφζε. Μπαίκεζ ζηδκ 

εηηθδζία ζημ λςηθήζζ. Kαηαναιέκμζ 

 δ Kνήηδ, θέβεζ εοεφξ [;] δ βδ‟ καζ ηδξ ακδνείαξ· 

 βζα λακαπέξ ημ, ακηίθαθε ζενέ ηδξ Eηηθδζίαξ! 

 Σμ βθοηυ βαιήθζμ ηναζί αξ βίκεζ αίια· ηαζ υθμζ μζ ιάνηονεξ ηδξ Kνήηδξ αξ πμθζμνηήζμοκ 

ημ βαιήθζμ ηνεαάηζ. 

 O ηανπυξ ημο αίιαηυξ ιαξ δυεδηε πνμίηα ζημκ λέκμ· αξ βίκεζ αίια ημ βθοηυ βαιήθζμ ηναζί 

· ηνφμ ζακ ηάθμξ αξ είκαζ ημ πνχημ θζθί ηδξ αβάπδξ, ηαζ υθμζ μζ ιανηφνεξ ηδξ Kνήηδξ αξ 

πμθζμνηήζμοκ ημ βαιήθζμ ηνεαάηζ. 

αίια αξ βίκεζ ημ ηναζί ζημο βάιμο ημ πμηήνζ 

αξ βίκεζ αίια ημ ηναζί ζημ κοθζηυ πμηήνζ 

   ηδξ Kνήηδξ μζ ιανηφνμζ, 

   ς παθζηάνζ, θεφβα· 

πάνε ιζα θμφπηα απυ ηδ βδ ηδκ πμεδηή ζμο, ηζ έαβα. 

 

Σηάδην δεχηεξν. 

Kαηαναιέκδ δ μπθμαμή ηδξ πμθζηείαξ ηδξ Kενηφναξ πμο ηαθςζμνίγεζ ημκ ηαζκμφνβζμ ααζζθζά ηδξ 

Eθθάδαξ! Eβχ, μ θηςπυξ ηαζ βένμξ Kνδηζηυξ, ηαηαδζςβιέκμξ απυ ηδκ ιεβάθδ 

μπθμαμή, έθοβα ζακ ηαηαδζςβιέκμξ απυ ηδ ιζζδηή μπθμαμή, αζαζηζηά, ηαζ ήνεα εδχ ζημ ένιμ ημ 

λςηθήζζ. 

H Kνήηδ είκαζ δ βδ ηςκ ακηνεζςιέκςκ- επαλάιαβέ ην, ηεξή ερψ ηνχηεο ηεο εθθιεζίαο· Nαη, ε Kξήηε 

είλαη ε γε ησλ αληξεησκέλσλ 

 

πςξ θαίκεηαζ απυ ηα δφμ ζπεδζάζιαηα, δ πανά ηςκ Kενηοναίςκ ηαζ ηςκ λέκςκ πάκς ζημ 

κδζί ηδξ Kένηοναξ ηαηακμείηαζ ζοιθναζηζηά ζημ πθαίζζμ ημο αίιαημξ ηςκ δνχςκ ηδξ 

Kνήηδξ: «ημο δζημφ ιαξ αίιαημξ μ ηανπυξ δυεδηε πνμίηα ζημκ λέκμ». H έκηαζδ ηδξ 

απμηνζηζηήξ ηαηακυδζδξ πνμηφπηεζ, αέααζα, απυ ηδ αζαζυηδηα ηδξ “απάκηδζδξ” ημο 

ιμκμθμβζζηή, δδθαδή ηδξ ηαηάναξ κα βίκεζ αίια ημ ηναζί ημο βάιμο (ή ημ πνχημ θζθί ημο 

βάιμο κα είκαζ ηνφμ ζακ ημκ ηάθμ ή μζ ιάνηονεξ ηδξ Kνήηδξ κα ζημζπεζχζμοκ ημ κοθζηυ 

                                                 
479

. Καεχξ πνυηεζηαζ βζα ζπεδίαζια πμζήιαημξ, δ μθμηθήνςζή ημο εκδεπμιέκςξ κα δζαθμνμπμζμφζε ηδκ 

εζηυκα πμο ζπδιαηίγμοιε βζα αοηυ, ηνμπμπμζχκηαξ ειθάζεζξ. 
480

. Γ. Π. αααίδδξ, «Αφμ αθακή πνμαθήιαηα δμιήξ ημο “Kνδηζημφ”», υ.π., 59- 61. Τπμβναιιίγμκηαζ μζ 

θέλεζξ πμο είκαζ βναιιέκεξ εθθδκζηά απυ ημκ μθςιυ, υπςξ ζηδ ιεηάθναζδ. 
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ηνεαάηζ). Πνμηφπηεζ, υιςξ, αηυιδ απυ ηδκ αλζμπμίδζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηφπμο 

απεφεοκζδξ ζε ηάηζ θφζεζ άθςκμ, ζηδκ ζενή δπχ ηδξ εηηθδζίαξ. O βένμξ Kνδηζηυξ υπζ 

ιυκμ πνδζζιμπμζεί ηδκ πενίζηαζδ ηδξ θοζζηήξ ιυκςζδξ βζα κα επζαάθεζ, ιέζς ακμζπηήξ 

πμθειζηήξ, ηδκ πνμμπηζηή ημο, αθθά αηυιδ πνδζζιμπμζεί ηδκ απεφεοκζδ θυβμο ζε ηάηζ 

θφζεζ άθςκμ βζα κα επζηφπεζ ηδκ επακάθδρή ηδξ. Πανμοζζάγεηαζ κα επζαάθθεζ μ ίδζμξ ζηδκ 

ζενή δπχ κα επακαθάαεζ ημ δζηυ ημο ηαηακμδηζηυ πθαίζζμ. Δ “ελχεδζδ” ηδξ ζενήξ δπμφξ 

κα επακαθάαεζ ηα θυβζα ημο ιμκμθμβζζηή πνμθακχξ επζηοβπάκεζ, ηαεχξ ημ θφζεζ άθςκμ 

ζημ μπμίμ απεοεφκεηαζ είκαζ ημ θοζζηυ θαζκυιεκμ πμο, αηνζαχξ, επακαθαιαάκεζ ημκ ήπμ 

ηαζ ηδ θςκή. 

 Ώοηυ πμο έπμοιε παναηδνήζεζ βζα ηδκ απεφεοκζδ ζε θφζεζ άθςκα (αθ. ακαθοηζηά 

ζηδκ εκυηδηα B8- α), υηζ δδθαδή ιεηαηνέπμκηαζ ζε πνμέηηαζδ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο 

ιμκμθμβζζηή, εδχ ζζπφεζ ιε ηονζμθεηηζηυ ηνυπμ. O ιμκμθμβζζηήξ εα αημφζεζ ηδκ 

πνμμπηζηή κα λακαθέβεηαζ. Με αοηή ηδκ έκκμζα, μ ιμκμθμβζζηήξ εοκμείηαζ απυ ηδκ 

πενίζηαζδ, χζηε υπζ ιυκμ κα ιεζχζεζ ηδκ ακηίπαθδ βζμνηαζηζηή πνμμπηζηή, αθθά κα ηδκ 

ελμοεεκχζεζ. Γζαηί, δ επακάθδρδ ηδξ δζηήξ ημο πνμμπηζηήξ απυ ηδκ «ζενή δπχ» ηδξ 

εηηθδζίαξ πανμοζζάγεηαζ κα απμννέεζ απυ ηδκ εζςηενζηή πεζζηζηυηδηά ηδξ ηαζ κα ακηθεί 

δζηαίςζδ απυ ηδκ ζενυηδηα ημο πχνμο πμο ηδκ ακηδπεί/ επακαθαιαάκεζ
481

. 

 

Γ2- β. O επηθνηλωληαθά πξνζαξκνδόκελνο κνλνινγηζηήο: «H Eιιελίδα κεηέξα» (Γ. 

Σνιωκόο) - «Aο θξόληηδαλ» (K. Π. Kαβάθεο). 

 Τπάνπμοκ δναιαηζημί ιμκυθμβμζ, υπςξ δ «Eθθδκίδα ιδηένα»
482

 ημο μθςιμφ ηαζ 

ημ «Aξ θνυκηζγακ» (Tα πνηήκαηα B‟, 1930, 90- 91) ημο Kααάθδ, ζημοξ μπμίμοξ μζ 

ιμκμθμβζζηέξ ηζκμφκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ πνμζανιμβήξ ζημ ιμκμθμβζηυ επζημζκςκζαηυ 

πθαίζζμ. H ιμκμθμβίζηνζα  ζημ πμίδια «Eθθδκίδα ιδηένα» δζαθέβεηαζ ακηαβςκζζηζηά ιε 

ιζα λέκδ πνμμπηζηή, εηιεηαθθεφεηαζ ημ επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ βζα κα ηδκ οπμκμιεφζεζ, 

αθθά ζημκ θυβμ ηδξ είβεηαζ έιιεζα ηαζ ημ εέια ηδξ ζοιιυνθςζήξ ηδξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

ιμκηέθμ. O ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δ ιδηένα- ιμκμθμβίζηνζα πνμζθαιαάκεζ ηαζ αλζμθμβεί 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ πνμμπηζημπμζδιέκμξ. Aοηυ θαίκεηαζ ζδζαίηενα ζηδ ιεβεεοιέκδ 

πανμοζίαζδ δεδμιέκςκ, πμο αθμνμφκ ζημοξ άθθμοξ ηαζ ημ εβχ ηδξ: «Mαθξχο είκαζ μ 

                                                 
481

. Κνίκμκηαξ απυ ημ πνχημ ζηάδζμ ηδξ επελενβαζίαξ ημο ζπεδζάζιαημξ, δ ζοκέπεζα ημο ιμκμθυβμο 

εκδέπεηαζ κα πενζθάιαακε επέηηαζδ ηδξ ακηήπδζδξ ζηζξ ηαηάνεξ. Να παναηδνδεεί υηζ ημ παεζαζιέκμ ηαζ 

αίαζμ, ακ ηαζ δζηαζςιέκμ, φθμξ ημο ιμκμθμβζζηή δεκ είκαζ ζοιααηυ ιε εηείκμ ημο «Kνδηζημφ». Ώπυ αοηή ηδκ 

άπμρδ δ ζπέζδ ηςκ δφμ ιμκμθμβζζηχκ, ηαηά ηδκ εηηίιδζή ιαξ, πενζμνίγεηαζ ζηδκ ηαηαβςβή ημοξ. ΐθ., 

υιςξ, ηα επζπεζνήιαηα ημο Γ. Π. αααίδδ πενί ημο ακηζεέημο («Αφμ αθακή πνμαθήιαηα δμιήξ ημο 

“Kνδηζημφ”», υ.π., 62-66). 
482

. Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. B‟: Παξάξηεκα, υ.π., 111- 112. Bθ. ηδκ έιιεηνδ απυδμζδ ημο 

πμζήιαημξ: M. Nζηδθμνίδδξ, «μθςιζηυ πμθφπαεμ»: Aκεηφο. Σηε κλήκε Φψηε Aπνζηνιφπνπινπ,  Aεήκα, 

Kέκηνμ Mζηναζζαηζηχκ πμοδχκ, 1984, 446- 463. 
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θάηημξ πμο ζηέπαζε ημκ αβαπδιέκμ ιμο γίγαληα [...] Tα πηοπήιαηά ηδξ πέθημοκε ανμπή 

απάκς ζηηο θνξθέο ησλ αληξεησκέλσλ· ηζ αοημί, αηξάληαρηνη εηεί, δείπκμοκε ιεξ ζηδ ιάπδ 

πςξ βαζηνχλε απφ ζετθή γεληά [...] Bθέπς κα ιε γχκμοκε ρίιηεο Aκαδφλεο [...] θα ηα 

ζηήεζα έπμοκε κηα κφλν πλνή, ηζ αοηή μερχλεηαη ζε ηαεμθζηή θθυβα πμθέιμο, πμο 

αγθαιηάδεη ηηο ζηεξηέο θαη ηηο ζάιαζζεο, πμο ηπιίγεη θη’ εζέλα θαη θάλεη λα ρνξνπεδά ε 

θνχληα ζνπ [...] εέθς κα λειαηνφκς κε κεγάια βήκαηα απυ ημ ζπίηζ ημφημ ιζα ζηζβιή, βζα 

κα ζμο ββίλεζ ημ ιέηςπμ μ ηαπκυξ ηδξ ιάπδξ ηαζ κ‟ αλαζάλεο πιαηηά, βαζηά, ηδ ιονμοδζά 

ηδξ ιπανμφηδξ ημο λμθμενειμφ»
483

. 

 Ώοηέξ μζ, πνμθακχξ, εκδμβεκείξ εζηυκεξ (εζηυκεξ, δδθαδή πςνίξ ακηζηεζιεκζηή 

οπυζηαζδ, μζ μπμίεξ πνμηφπημοκ οπμηεζιεκζηά, απυ ηδ θακηαζία), οπμδδθχκμοκ ηδκ 

επζεοιία ηςκ βζβάκηζςκ, εκενβδηζηχκ ηαζ ακμζπηχκ πεδίςκ ηαζ πνμηφπημοκ ακηζεεηζηά 

πνμξ ηδκ πενίζηαζδ ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ ιζθά δ ιδηένα. Γζαηί δ πενίζηαζδ αζχκεηαζ 

ηαζ ςξ απμηέθεζια αβάπδξ ηαζ, ειιεζυηενα, ςξ δέζιεοζδ: «Mα δ λεκμζαζζά ημο ιζηνμφ 

ημνιζμφ, πμο ημ ημοκζανίγεζ ημ πένζ ιμο, [...] ΐζάζμο, αβαπδιέκμ αάνμξ ημο ηυνθμο ηαζ 

ηδξ αβηαθζάξ ιμο, κα βίκεζξ αάνμξ ηνμιενυ εηεί υπμο ανμοπίγμοκε μζ πείιαννμζ ημο 

μπηνμφ. Mα δε εα ζθίββεηαζ πζα βφνς ζημ θαζιυ ιμο ημ πένζ ζμο, πανά ζηδ ζπάεα ημφηδ 

ημο λμθμενειμφ [...] εέθς κα λειαηνφκς ιε ιεβάθα αήιαηα απυ ημ ζπίηζ ημφημ ιζα 

ζηζβιή, βζα κα ζμο ββίλεζ ημ ιέηςπμ μ ηαπκυξ ηδξ ιάπδξ ηαζ κ‟ ακαζάκδξ πθαηζά, ααεζά, ηδ 

ιονμοδζά ηδξ ιπανμφηδξ ημο λμθμενειμφ»
484

. 

 Δ “βζβάκηζα”, αθθά ηαοηυπνμκα δεζιεοιέκδ πνμμπηζηή ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ, 

ειπθμοηίγεηαζ απυ έκα αηυιδ δεδμιέκμ. φιθςκα ιε ηδ ιδηένα, ζημκ ημίπμ ημο ζπζηζμφ 

οπάνπεζ έκα ζπαεί, πμο ημ «ζθίββεζ» ηακείξ βζα ηδ «κίηδ», ηαζ ημ μπμίμ πενζιέκεζ έκα 

ηαζκμφνβζμ πένζ: «Kνέιεηαζ ημκηά ζηδκ ημφκζα ην ζπαζί, ιςνυ ιμο πμο ημζιάζαζ, υιςξ ημ 

πένζ πμο ημ έζθζλε γηα ηε λίθε δεκ είκαζ πζα ιαγί ιαξ»
485

. Σμ ζπαεί / κίηδ πνέπεζ κα 

ιεηααζααζηεί
486

. Σμ ανέθμξ, αέααζα, είκαζ αδφκαημ κα ακαδεπηεί ηδ ιεηααίααζδ. Eπζπθέμκ, 

                                                 
483

. Άπαληα, ηυι. B‟: Παξάξηεκα, υ.π., 111, 112. 
484

. .π., 111, 112. 
485

. .π., 111. 
486

. Σμ ιμηίαμ ηδξ ιεηααίααζδξ υπθμο ειθακίγεηαζ ηαζ ζε άθθμοξ ιμκμθυβμοξ, ίδζαξ πενίζηαζδξ (ιδηένα, 

πναβιαηζηή ή ζοιαμθζηή, ιζθά ζημ παζδί ηδξ βζα έκακ εεκζηυ ή ημζκςκζηυ πυθειμ). Έηζζ, μζ ιδηένεξ ζημκ 

«Xμνυ ιδηένςκ» (ηυι. 1, Tα ηξαγνχδηα ηεο παηξίδνο κνπ, 1885, 158- 159) ημο Παθαιά επζηονχκμοκ ηδ 

ιεηααίααζδ ημο υπθμο: «αξ ηνάγεζ κα! δ ιεβάθδ ζαξ δ ιάκα έκα- έκα,/ ηαζ ηδκ αζπίδα ‟ζακ παθδά 

πανηζάηζζζα ζαξ δίκεζ/ ζηέπ‟ ή ηνεααάηζ κα ζαξ βίκδ» (υ.π., 158). ηδκ «Παναηίκδζδ ιάκαξ» (Έξγα 

Aξγίαο..., υ.π., 126- 127) ημο Π. Πακά δ ιάκα, επίζδξ, ιεηααζαάγεζ ημ υπθμ: «Bθέπεζξ εηείκμ ημ ζπαεί πμο 

ηνέιεηαζ ‟ξ ημκ ημίπμ;/ Παζδί ιμο, είκ‟ ημο παηένα ζμο· ‟ξ ημκ πυθειμ ημ θυνεζε... παζδάηζ ιμο, λεηνέιαζ‟ 

ημ· λεηνέιαζ‟ ημ ηαζ ηνέλε» (υ.π., 127). ημκ Eπηηάθην (ηυι. A‟, 1936, 164- 182) ημο Pίηζμο ακηζζηνέθεηαζ 

ημ ιμηίαμ, ηαεχξ ημ υπθμ πενκάεζ απυ ημκ κεηνυ βζμ ζηδ ιδηένα: «Γζε ιμο, ζη‟ αδέθθζα ζμο ηνααχ ηαζ 

ζιίβς ηδκ μνβή ιμο,/ ζμο πήνα ημ κημοθέηζ ζμο· ημζιήζμο, εζφ, πμοθί ιμο» (υ.π., 182). ημ πμίδια «H 

παηνίδα ζημοξ κεηνμφξ ηδξ» ημο Παθαιά (ηυι. 18, Πεξάζκαηα θαη ραηξεηηζκνί, 1931, 462- 466) ημ υπθμ δεκ 

ιεηααζαάγεηαζ, ελαζηίαξ ηδξ έθθεζρδξ ζδακζηχκ: «Iδέεξ ανκήηνεξ, ηδξ ροπήξ παθάζηνεξ θςηζέξ, πάβμζ,/ 
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πάκηα ζφιθςκα ιε ηα θυβζα ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ, οπάνπεζ ηαζ ηάηζ άθθμ πνμξ ιεηααίααζδ 

ή ζςζηυηενα ηάηζ έπεζ ήδδ ιεηααζααζηεί: «Bζάζμο κα ιεβαθχζδξ, αθθζχξ εα ιείκδξ δίπςξ 

ιάκα. Θα γχζδ εηείκδ ημ ζπαεί ζημ αογί απμηάης. Φθάιπμονμ ηαζ ζπαζί, ροπή ηαζ λίθε. 

Γνζηχ ιέζα ιμο ηδκ ροπή ημο παηένα ζμο. ΐθέπς κα ιε γχκμοκε πίθζεξ Aιαγυκεξ. Άκηνεξ 

ή βοκαίηεξ, ηακείξ δε εα νςηά πάκς ζηδ ιάπδ»
487

. O κεηνυξ «βίβακηαξ» έπεζ πενάζεζ ηδκ 

ροπή ημο ζηδκ ιμκμθμβίζηνζα/ “Aιαγυκα”. Έηζζ, ζοκδέμκηαζ υθα ηα ζδιεία πμο 

ζοκεέημοκ ηδκ αθοζίδα ηδξ ιεηααίααζδξ, δδθαδή, ημ ζπαεί ηαζ δ κίηδ, απυ ηδ ιία πθεονά, 

ηαζ δ ροπή ιέζα ζηδ βοκαίηα, απυ ηδκ άθθδ. Δ βοκαίηα εα πάνεζ ημ ζπαεί, βζαηί ηδξ έπεζ 

ιεηααζααζηεί δ ροπή ημο ακδνυξ ηδξ. Δ απεζθή πνμξ ημ ιςνυ είκαζ, αέααζα, έκαξ 

ζπδιαηζηυξ ηνυπμξ ζηακμπμίδζδξ ηδξ δνςζηήξ πνμμπηζηήξ ηδξ “Aιαγυκαξ”, ηαζ υπζ έκα 

πναβιαηζηυ εκδεπυιεκμ. Ώπμηαθφπηεζ, ςζηυζμ, ημκ άθθμ εαοηυ ηδξ βοκαίηαξ, ημκ μπμίμ δ 

ίδζα απμζζςπά. 

 Πνέπεζ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ δ απεφεοκζδ ημο ιμκμθυβμο είκαζ ηέημζα πμο 

πενζμνίγεζ ηδ δοκαηυηδηα ακάβκςζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ιμκμδναιαηζημφ πμζήιαημξ ςξ 

νδημνζημφ ιμκμθυβμο (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ4), δδθαδή ςξ πμζήιαημξ ημο 

ιμκμδναιαηζημφ είδμοξ ζημ μπμίμ πάκηα ειθακίγεηαζ εββεβναιιέκμξ ηεζιεκζηά απμδέηηδξ 

ηαζ ζημ μπμίμ μ ιμκμθμβζζηήξ επζπεζνεί κα “ηάκεζ” ηάηζ ιε ημκ ιμκυθμβυ ημο ζηδκ 

ηαηεφεοκζδ ημο απμδέηηδ. Δ ζπέζδ ηδξ νδημνζηήξ ιεηάδμζδξ, ακάιεζα ζε άθθα, 

πνμτπμεέηεζ ηδκ μιαθή θεζημονβία ηδξ επζημζκςκίαξ. Σμ κα δζααάζμοιε ηδκ «Eθθδκίδα 

ιδηένα» ςξ νδημνζηυ ιμκυθμβμ, ζδιαίκεζ υηζ ημ ηέκηνμ αάνμοξ ημο πμζήιαημξ εκημπίγεηαζ 

ζηδ θεζημονβία ηδξ αβςβήξ ηαζ ζημκ απμδέηηδ. διαίκεζ πςξ υ,ηζ θέεζ δ εθθδκίδα ιδηένα 

απμηηά κυδια ζε ζρέζε κε ημκ απμδέηηδ ηαζ οπάνπεζ γηα ημκ απμδέηηδ, ημ ανέθμξ. ημκ 

ιμκυθμβμ ηδξ βοκαίηαξ, μ εββεβναιιέκμξ ηεζιεκζηά απμδέηηδξ είκαζ έκα εέζεζ ζζςπδνυ 

πθάζια (ημ ιςνυ είκαζ ημζιζζιέκμ ηαζ, θυβς δθζηίαξ, ακίηακμ κα απμηνζεεί). H ζζςπή ημο 

απμδέηηδ είκαζ, ελάθθμο, ημκζζιέκδ ζημκ θυβμ ηδξ, ιε ηδ ιμνθή ημο ιμηίαμο ηδξ 

εβνήβμνζδξ, ηδξ απυηηδζδξ ζοκείδδζδξ, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ φπκμ ηαζ ηδκ «λεβκμζαζζά ημο 

ιζηνμφ ημνιζμφ»: «ιςνυ ιμο πμο ημζιάζαζ, [...] Mα δ λεκμζαζζά ημο ιζηνμφ ημνιζμφ, πμο 

ημ ημοκζανίγεζ ημ πένζ ιμο, εα βίκδ αφνζμ δφκαιδ ηοαενκδιέκδ απυ ημ κμο, [...] Bζάζμο, 

αβαπδιέκμ αάνμξ ημο ηυνθμο ηαζ ηδξ αβηαθζάξ ιμο, κα βίκεζξ αάνμξ ηνμιενυ [...] μζ 

δφκαιεξ ηδξ ιμίναξ, αξ είκαζ ηαζ ιεβάθεξ, ηζ‟ ακ ζημηςεήξ, εα είκαζ ζακ ηα ημοκήιαηα ηδξ 

ημφκζαξ πμο ηχνα ζε απμημζιίγμοκ. [...] Kμίηα ημοξ θάηημοξ- ια ηζ ιπμνείξ εζφ κα 

δδξ!»
488

. 

                                                                                                                                                    
ηοθθμφ εκυξ ηνυιμο ή ημ ηνειάκ ακάενα ημ ζπαεί,/ ή πμθειάκε ηδκ ροπή κ‟ ανάλμοκ υπμο ακεεί/ ημ 

θδζιμαυηακμ» (υ.π., 466). 
487

. Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. B‟: Παξάξηεκα, υ.π., 111. 
488

. .π., 111. 
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 O θυβμξ ηδξ βοκαίηαξ έπεζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηνζπθή απεφεοκζδ: ιία πμο 

απμαθέπεζ ζημ ιςνυ ηδξ, ηαζ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα θάαεζ απυηνζζδ, ιία εζξ εαοηυκ, πςνίξ 

νδηή έηθναζδ (ζπεηίγεηαζ ιε αοηά πμο επζεοιεί δ βοκαίηα, ηα μπμία δεκ είκαζ δοκαηυκ κα 

ηονζανπήζμοκ ζημκ θυβμ ηδξ, ηαεχξ δεζιεφεηαζ απυ ημκ νυθμ ηδξ ςξ ιδηέναξ) ηαζ ιία, 

πθάβζα, δ μπμία αθμνά ζε ακηίπαθδ πνμμπηζηή (εηείκδ πμο, υπςξ εα δείλμοιε, απμηθείεζ 

ηδ βοκαίηα απυ ημκ πχνμ ηδξ επζεοιίαξ ηδξ, επεηδή είκαζ βοκαίηα). Με αάζδ αοηέξ ηζξ 

παναηδνήζεζξ βζα ηδκ απεφεοκζδ, ιπμνμφιε κα επακέθεμοιε ζημ εέια ηδξ εζςηενζηήξ 

δζαθμβμπμίδζδξ. Ώκηζηείιεκμ ημο θυβμο ηδξ βοκαίηαξ είκαζ δ αβςβή ημο ακενχπμο πνμξ 

ηδκ εθεφεενδ ροπή, ακηζηείιεκμ πμο ειθακίγεηαζ ηαζ ιε ηδ ιμνθή ηδξ επζθμβήξ ημο αβχκα 

βζα ηδκ εθεοεενία ηδξ παηνίδαξ. Βθεφεενδ ροπή, ηαηά ηδ βοκαίηα, απμδεζηκφεηαζ εηείκδ 

πμο ιπμνεί «ιέζα ζηδ ιάπδ» ηςκ πηοπδιάηςκ ηδξ ιμίναξ, κα ιέκεζ αηνάκηαπηδ. Οζ 

ζηέρεζξ αοηέξ πνμηφπημοκ απυ ηδκ εθπίδα ηδξ βοκαίηαξ υηζ, ηαεχξ εα ακδνχκεηαζ ημ 

ιςνυ ηδξ, εα απμηηά δφκαιδ ηοαενκδιέκδ απυ ημκ κμο, εα άβεηαζ δδθαδή πνμξ ηδκ 

εθεφεενδ ροπή. Πανάθθδθα, υιςξ, μζ ζηέρεζξ αοηέξ αθμνμφκ ηαζ ζηδκ ίδζα, ηαεχξ μζ 

«ζασηζέξ ηδξ ιμίναξ», ζημ πανυκ ημο ιμκμθυβμο, πθήηημοκ εηείκδ. Ώοηυξ πμο ηαθείηαζ κα 

ιείκεζ «αηνάκηαπημξ» ηαζ κα δείλεζ πςξ ααζηά απυ «εεσηή βεκζά» είκαζ δ ίδζα δ 

ιμκμθμβίζηνζα. Οζ ζηέρεζξ αοηέξ δέκμκηαζ, ζφιθςκα ιε ηδκ απαίηδζδ ημο μθςιμφ ζημ 

πνχημ ζπεδίαζια, ιε «ηδκ ηαηάζηαζδ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ Eθθάδαξ»
489

. 

 ε αοηυ ημ ζδιείμ, δ πνμμπηζηή ηδξ βοκαίηαξ δζαπθέηεηαζ ιε δφμ ακηαβςκζζηζηέξ 

πνμμπηζηέξ: δ ιία πνμμπηζηή απμννέεζ απυ ηδκ επζεοιία ηδξ κα αβεζ ζηδ ιάπδ, πνμμπηζηή 

ζηδκ μπμία απακηά, θεζημονβχκηαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ δέζιεοζήξ ηδξ πνμξ ημ παζδί («βζαηί 

ηχνα δα ακαζδηχκμκηαζ μζ ζηέπεξ ηςκ αηνζαχκ ιαηυθοθθςκ ηζ αθήκμοκ κα θακή ημ 

παιυβεθμ ηδξ ιαηζάξ, δεζθήξ ηαζ ηνμιαβιέκδξ ιπνμζηά ζε υθα, εμφλ ζε κέλα»). Ώπυ αοηή 

ηδκ άπμρδ, δ βοκαίηα πνμζανιυγεηαζ ζημ ιμκμθμβζηυ ιμκηέθμ, ακαβκςνίγμκηαξ ημκ 

αδφκαημ παναηηήνα εκυξ δζαθυβμο ιε ημκ εαοηυ ηδξ επζεοιίαξ. 

 Aπυ ηδ ζημπζά ηδξ άθθδξ, ςζηυζμ, πνμμπηζηήξ δ βοκαίηα αλζμπμζεί ημ ιμκμθμβζηυ 

ιμκηέθμ επζημζκςκίαξ, βζα κα απακηήζεζ ζηδκ πνμμπηζηή ιε ηδκ μπμία ζοβηνμφεηαζ: 

«Bζάζμο κα ιεβαθχζδξ, αθθζχξ εα ιείκδξ δίπςξ ιάκα. Θα γχζδ εηείκδ ημ ζπαεί ζημ αογί 

απμηάης. Φθάιπμονμ ηαζ ζπαεί, ροπή ηαζ κίηδ. Γνζηχ ιέζα ιμο ηδκ ροπή ημο παηένα 

ζμο. ΐθέπς κα ιε γχκμοκε πίθζεξ Aιαγυκεξ. Άληξεο ή γπλαίθεο, θαλείο δε ζα ξσηά πάλσ 

ζηε κάρε»
490

. Δ βοκαίηα ζοιθναζηζημπμζεί ηδκ ζφβηνμοζδ ηδξ πνμμπηζηήξ ηδξ, έκακηζ 

εηείκδξ ηδξ πνμμπηζηήξ πμο ηδκ απμηθείεζ απυ ημ πχνμ ηδξ επζεοιίαξ ηδξ. Δ μιζθήηνζα, 

“απεζθχκηαξ” ημ ιςνυ, πενζβνάθεζ ηδκ εζηυκα ηδξ επζεοιίαξ ηδξ· ηδξ Aιαγυκαξ. Kζκείηαζ, 

                                                 
489

. .π., 112. 
490

. .π., 111. 
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ζηέθηεηαζ ηαζ ιζθά βζα έκακ ηυζιμ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ, δνςζηχκ: μ άκηναξ ηδξ είκαζ 

βίβακηαξ
491

, μζ ιάπεξ είκαζ αηαηάπαοηεξ, δ ιμίνα πηοπά ηζξ «ημνθέξ ηςκ ακηνεζςιέκςκ», 

εηείκδ είκαζ ακάιεζα ζε πίθζεξ Aιαγυκεξ. Bνίζηεηαζ γςζιέκδ ιε ημ ζπαεί, ηαζ μθυηθδνδ 

ιέζα ζε υναια (: δ ροπή ημο άκδνα ηδξ ιέζα ηδξ, μζ Aιαγυκεξ έλς ηαζ βφνς ηδξ), ζημ 

πεδίμ ηδξ ιάπδξ. Ώοηή αηνζαχξ δ επζθμβή- πάκηα ζημ πεδίμ ηδξ επζεοιίαξ- ζοκακηά ηδκ 

ακηίζηαζδ ημο άθθμο θυβμο. Έηζζ, δ βοκαίηα ανίζηεηαζ ζε δζαθμβζηή ζπέζδ ιε δφμ 

ααζζηέξ πνμμπηζηέξ· ιία λέκδ πνμμπηζηή, πμο ηδκ απμηθείεζ απυ εηείκμ ημ πχνμ ημκ μπμίμ 

επζεοιεί ηαζ ιία πνμμπηζηή “εζςηενζηή”, δζηή ηδξ, δ μπμία, ςζηυζμ, ιυκμ έιιεζα 

δζαθαίκεηαζ ζημκ θυβμ ηδξ, ελαζηίαξ ηδξ ζδζαίηενδξ πενίζηαζδξ- εέζδξ ηδξ
492

.Δ βοκαίηα- 

ιδηένα αλζμπμζεί ημ ιμκμθμβζηυ ιμκηέθμ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ πνχηδξ πνμμπηζηήξ ηαζ 

πνμζανιυγεηαζ ζημ ιμκμθμβζηυ ιμκηέθμ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ δεφηενδξ. 

 Ώκάθμβδ ζοκφπανλδ ηςκ δφμ ηαηηζηχκ (πνμζανιμβή ηαζ αλζμπμίδζδ ημο 

επζημζκςκζαημφ ιμκηέθμο) εκημπίγεηαζ ζημ πμίδια ημο Kααάθδ «Aξ θνυκηζγακ» (Tα 

πνηήκαηα B‟, 1930, 90- 91). Aκηζηείιεκμ ημο θυβμο ημο ιμκμθμβζζηή, ζε έκα πνχημ 

επίπεδμ, απμηεθεί δ ηαηαθθδθυηδηά ημο κα οπδνεηήζεζ ηδκ παηνίδα ημο, ςξ έιιζζεμξ 

ηάπμζμο δοκαημφ, ηαζ ζε έκα δεφηενμ επίπεδμ, δ ζπέζδ ηςκ αημιζηχκ επζδζχλεςκ ιε 

οπεναημιζηέξ επζδζχλεζξ, υπςξ αοηή ηδξ εοδιενίαξ ηδξ παηνίδαξ. O ιμκμθμβζζηήξ ιζθά ηδ 

βθχζζα ημο νεαθζζιμφ
493

. Οζ δφμ πυθμζ ακάιεζα ζημοξ μπμίμοξ ηαθακηεφεηαζ μ θυβμξ ημο 

είκαζ μζ αθάαεξ ηζξ μπμίεξ έπεζ οπμζηεί μ ίδζμξ ηαζ μζ αθάαεξ πμο οθίζηαηαζ δ ονία. ε 

ζπέζδ ιε ηδ δζηή ημο ηαηάζηαζδ, δ ηαηηζηή ημο είκαζ αιοκηζηή ηαζ απμθμβδηζηή. Βπζπεζνεί 

κα απμηνζεεί ζηδκ πενίζηαζδ ζηδκ μπμία έπεζ πενζέθεεζ, ζοιθναζηζημπμζχκηαξ ηζξ 

επζθμβέξ ημο. H εοεφκδ βζα ημ υηζ ηαηάκηδζε «ακέζηζμξ» ηαζ «ζπεδυκ πέκδξ» ιεηαηίεεηαζ 

ζηδ «ιμζναία» πυθδ, ζηδκ Aκηζυπεζα, δ μπμία «ημο έθαβε» ηα πνήιαηα «ιε ημκ δαπακδνυ 

ηδξ αίμ». ζμ βζα ηδ αθάαδ πμο οθίζηαηαζ δ παηνίδα ημο, απμδίδεηαζ ζε αοημφξ πμο 

ανίζημκηαζ ζηδκ ελμοζία. 

                                                 
491

. ημ παθαζυηενμ ζπεδίαζια θέεζ πνμξ ημ παζδί: «Bζάζμο... κα βζβακηςεείξ» (υ.π., 112). 
492

. H άπμρδ ημο B. Aεακαζυπμοθμο («χιαηα κεηνχκ βοκαζηχκ ζηα πμζδηζηά εναφζιαηα ημο μθςιμφ», 

Πεξίπινπο 46- 47 (Iμφθ. 1998- Φεαν. 1999), 159- 163) υηζ «δ ζαθήξ [βοκαζηεία] ζςιαηζηυηδηα ζπεηίγεηαζ 

ζηδκ πμίδζδ ημο μθςιμφ ιε ημ ηαηυ [ακαθμνά ζηδ βοκαίηα ηδξ Zάηοεμξ], εκχ ημ ηαθυ ακηζζημζπεί ζε ιζα 

αθδνδιέκδ, ελατθςιέκδ, οπενααηζηή ζςιαηζηυηδηα [ακαθμνά ζηδ θεββανμκηοιέκδ]» (υ.π., 162) είκαζ, 

ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, ζογδηήζζιδ. πςξ δζαπζζηχκμοιε, ζηδκ «Eθθδκίδα ιδηένα», υπζ ιυκμ δεκ αβκμείηαζ δ 

ζςιαηζηυηδηα ηδξ βοκαίηαξ, αθθά απμηεθεί ακαπυζπαζημ ζημζπείμ ζπδιαηζζιμφ ηδξ πνμμπηζηήξ ηδξ. ημ 

ζμθςιζηυ ένβμ, μ ιυκμξ παναηηήναξ πμο απμννίπηεζ ηδκ μιμνθζά ηαζ ηδ εδθοηυηδηα ζημ βοκαζηείμ ζχια, 

υηακ αοηυ είκαζ «υλς», ηαζ ιάθζζηα ζημκ πυθειμ, είκαζ έκαξ ανκδηζηυξ παναηηήναξ, δ βοκαίηα ηδξ Zάηοεμξ: 

«Nαίζηε! Βαβήηεηε φμσ κα ηάιεηε παθθδηανζέξ. Oζ βοκαίηεξ επμθειμφζεηε (φκνξθν πξάκα πνπ ήζει’ ήζηελε 

ιε ημοθέηζ ηαζ ιε αεθέζζ· ή εαάκεηε ηαζ αναηί;)» (αθ.: Αζμκοζίμο μθςιμφ. H Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο. Όξακα 

ηνπ Δηνλπζίνπ ηεξνκφλαρνπ εγθαηνίθνπ εηο μσθιήζη Zαθχλζνπ, εζζ., ακαθ. εηδ., ζδι., ζπμθ.: Βθέκδ 

Tζακηζάκμβθμο, Hνάηθεζμ, Bζηεθαία Αδιμηζηή Bζαθζμεήηδ, 1991, 40). 
493

. Γζα ηδ “νεαθζζηζηή” θμβζηή ημο κέμο, αθ. Ed. Keeley, H θαβαθηθή Aιεμάλδξεηα. Eμέιημε ελφο κχζνπ, ιεη. 

Tγέκδ Mαζημνάηδ, Aεήκα, Ίηανμξ, 1979 (α‟ αββθ. έηδ. 1976), 161- 162. 
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 Yπάνπεζ έκα ζδιείμ ζημκ ιμκυθμβυ ημο, ζημ μπμίμ μ ιμκμθμβζζηήξ θαίκεηαζ κα 

ιζθά, απυ ηδ ιία πθεονά, ιε έκακ ζηυιθμ αζφιααημ ιε ημ βεκζηυηενα πνμζβεζςιέκμ φθμξ 

ημο ηαζ, απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ιε φθμξ “θασηίγμκ”, ακηζθαηζηυ ιε ημκ οπυθμζπμ ζηυιθμ 

ηδξ δζαηφπςζδξ: «Όζελ θξνλψ πςξ είιαζ ζηα βειάηα/ ελδεδεηγκέλνο γηα λα ππεξεηήζσ 

απηήλ ηελ ρψξα,/ ηελ πξνζθηιή παηξίδα κνπ Σπξία». Ώοηυ πμο ζοιααίκεζ είκαζ υηζ μ 

ιμκμθμβζζηήξ ακαικδιμκεφεζ εδχ ημκ θυβμ ηδξ ελμοζίαξ, πανςδχκηαξ ημκ υιςξ, ηαεχξ 

ημκ ζοιπθδνχκεζ ιε ιζα έηθναζδ πανάθςκδ πνμξ ημ πθαίζζυ ηδξ. Πνυηεζηαζ, θμζπυκ, βζα 

θνάζεζξ “εκηυξ εζζαβςβζηχκ”, πμο απμηεθμφκ, ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ, παναεέιαηα απυ ημκ 

θυβμ εηείκςκ πμο αθάπημοκ ηδ ονία. O ίδζμξ μ ιμκμθμβζζηήξ πανμοζζάγεηαζ κα δζαεέηεζ 

ανηεηά πνμζυκηα, χζηε κα είκαζ «ζηδκ πχνα ςθέθζιμξ» ηαζ δδθχκεζ υηζ αοηή αηνζαχξ 

είκαζ δ πνυεεζή ημο. Με ημκ ίδζμ ηνυπμ, ςζηυζμ, πμο ζημ πνμζςπζηυ επίπεδμ ιεηέεεζε 

ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ μζημκμιζηή ημο ηαηαζηνμθή ζηδκ Aκηζυπεζα, έηζζ ηαζ εδχ ιεηαεέηεζ 

εκδεπυιεκδ απμηοπία ημο κα θακεί πνήζζιμξ ζηα «ζοζηήιαηά ημοξ». O κεανυξ 

πανμοζζάγεηαζ επζδεζηηζηά ηοκζηυξ
494

. Μμθμκυηζ δζααάγμκηαξ ηακείξ ημκ ζοβηεηνζιέκμ 

ιμκυθμβμ, ακηζθαιαάκεηαζ υηζ μ ιμκμθμβζζηήξ ακηζπαναηίεεηαζ ζε ιία μνζζιέκδ 

πνμμπηζηή, απακηάεζ ζε ηάπμζμκ θυβμ, δεκ βίκεηαζ αιέζςξ αζζεδηή δ πνμέθεοζδ ηδξ 

ακηαβςκζζηζηήξ πνμμπηζηήξ. Γζαηί, ακηίπαθδ πνμμπηζηή δεκ είκαζ αοηή πμο ζζμπεδχκεηαζ 

ιε ζοκμπηζηέξ δζαδζηαζίεξ, δδθαδή εηείκδ ηδξ ελμοζίαξ, βεκζηυηενα μ ελδιιέκμξ θυβμξ 

πενί παηνίδμξ. 

 O πναβιαηζηά ακηίπαθμξ θυβμξ δεκ πενκά πμοεεκά νδηά ζημκ θυβμ ημο, ιπμνμφιε 

υιςξ κα ακηζθδθεμφιε ημ ίπκμξ πμο αθήκεζ ζημκ θυβμ ημο ηαζ ηδκ πνμέθεοζή ημο εηεί 

υπμο μ ιμκμθμβζζηήξ βίκεηαζ αιοκηζηυξ. Γζαηί, μ ακηίπαθμξ θυβμξ απμηεθεί έκακ απυ ημοξ 

πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ δζαιμνθχκμοκ ηδκ απάκηδζδ ημο ιμκμθμβζζηή. O ιμκμθμβζζηήξ 

δδθχκεζ υηζ: «‟ υ, ηζ δμοθεζά ιε αάθμοκ εα παζπίζς/ κα είιαζ ζηδκ πχνα ςθέθζιμξ. Ώοηή 

είκ‟ δ πνυεεζίξ ιμο». Αεκ οπάνπμοκ θυβμζ κα αιθζζαδηήζεζ ηακείξ ηδκ εζθζηνίκεζα ηδξ 

πνυεεζήξ ημο. ιςξ, πένα ηαζ πάκς απυ ηζξ ηαθέξ πνμεέζεζξ, μ κεανυξ έπεζ ζοκείδδζδ 

ημο λεπμοθήιαημξ ηαζ ημο ηοπμδζςηηζζιμφ ηςκ επζθμβχκ ημο. Φνμκηίγεζ, υιςξ, κα 

απμζζςπήζεζ ηδ θςκή ηδξ ζοκείδδζδξ βζα «ημ αρήθζζημ» ηδξ εηθμβήξ, παναηδνχκηαξ υηζ 

μοζζαζηζηά δεκ έπεζ επζθμβέξ ηαζ υηζ υθμζ αθάπημοκ ηδ ονία ημ ίδζμ. Kαηαθήβεζ ιε ηνίημ 

πνυζςπμ εηεί υπμο ακηζθαιαάκεηαζ ηακείξ ηδκ ιεηςπζηή πνυηθδζδ, ηδκ ακηίννδζδ ηδκ 

μπμία εέθεζ κα πνμθάαεζ, ζοκδευιεκδ ιε ιία ηάλδ ηδκ μπμία δεκ πζζηεφεζ πζα εκηεθχξ μ 

ηυζιμξ ημο, αθθά μφηε ηδκ έπεζ απμννίρεζ μνζζηζηά αηυιδ: «Aξ θνυκηζγακ μζ ηναηαζμί 

                                                 
494

. Γζα ημκ ηοκζζιυ ημο κέμο, αθ. Γ. Π. αααίδδξ, «Mζα πμθζηζηή πανημβνάθδζδ ηδξ πμίδζδξ ημο Kααάθδ 

ηαιςιέκδ απυ θίθμκ ημο, εναζζηέπκδκ (1977-83)»: Mηθξά Kαβαθηθά A’, υ.π., 315- 329· ημ ζπυθζμ βζα ημ 

πμίδια: 325. 
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εεμί/ κα δδιζμονβήζμοκ έκακ ηέηανημ ηαθυ/ Mεηά πανάξ εα πήβαζκα ι‟ αοηυκ». Βδχ 

οπμκμείηαζ ημ δεφηενμ πνυζςπμ, δ απεφεοκζδ, δδθαδή, ζημοξ (απυκηεξ) «ηναηαζμφξ» 

εεμφξ. O ιμκμθμβζζηήξ πανμοζζάγεζ ημκ εαοηυ ημο ημπμεεηδιέκμ ζε έκακ ηυζιμ ζημκ 

μπμίμ μζ εεμί δεκ «θνμκηίγμοκ» ηαζ ζηδκ αημιζηυηενδ πενίζηαζή ημο, εκυξ ακενχπμο 

«ηαθαίπςνμο» μ μπμίμξ πνέπεζ ηάπςξ κα «ιπαθςεεί». O ιμκμθμβζζηήξ εα ήεεθε ιία 

απυηνζζδ- έκακ «ηέηανημ ηαθυ»- απυ ημοξ «ηναηαζμφξ εεμφξ», αθθά βκςνίγεζ υηζ 

απυηνζζδ δεκ εα θάαεζ ηαζ θνμκηίγεζ κα πενζεςνζμπμζήζεζ εκδεπυιεκδ εζςηενζηή ηνζηζηή 

(ηνζηζηή ιε ακαθμνά ζηδ δζαθείπμοζα εεσηή ηάλδ) πμο εα ημο έεεηε ακοπυζηαηα 

δζθήιιαηα
495

. 

 

Γ2- γ. O επηθνηλωληαθά εγθιωβηζκέλνο κνλνινγηζηήο: «Φνηληθηά» (K. Παιακάο). 

 Ώπυ ηδ ζημπζά ημο ηφπμο δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ ζημοξ μπμίμοξ ημ οπμηείιεκμ 

ηδξ εηθμνάξ πανμοζζάγεηαζ εβηθςαζζιέκμ ζημ δεδμιέκμ επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ εα 

ελεηαζηεί ημ πμίδια «Φμζκζηζά» (ηυι. 5, H Aζάιεπηε δσή, 1904, 129). πςξ εα θακεί ζηδ 

ζοκέπεζα, μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ ηα θμοθμφδζα- ιμκμθμβζζηέξ ακηζθαιαάκμκηαζ ημ 

δεδμιέκμ επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ ςξ απμηθεζζιυ ημοξ ηαζ επζπεζνμφκ κα ημ δζαννήλμοκ, 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ οπμηεζιεκζηή εηηίιδζδ ηδξ εέζδξ- πενίζηαζδξ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ. 

οβηεηνζιέκα, δ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ έθθμβδξ θφζδξ ημοξ ηαζ δ αοημζοκεζδδημπμίδζή 

ημοξ ςξ “πμζδηζηχκ οπμηεζιέκςκ”, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ απαλίςζδ ηδξ, ηαη‟ αοηά, 

πενζμνζζιέκδξ εέζδξ ημοξ, ηα μδδβεί κα εέζμοκ έκα ζημπυ, ιζα απμζημθή ζηδκ φπανλή 

ημοξ. Ώοηυξ μ ζημπυξ, πμζδηζηυξ ηονίςξ, επζηεκηνχκεηαζ ζηδ θμζκζηζά ηαζ ζοκίζηαηαζ ζημ 

κα ηδκ ηαηαζηήζμοκ ζοκμιζθήηνζά ημοξ. Δ θμζκζηζά, βζα ηα θμοθμφδζα, είκαζ ημ ηέκηνμ ημο 

ηυζιμο ημοξ, έπεζ πνυζααζδ ζε έκακ ακμζπηυ ηυζιμ, ακηζεεηζηά πνμζδζμνζζιέκμ ζε ζπέζδ 

ιε ημκ πενζμνζζιέκμ δζηυ ημοξ, ηαζ είκαζ πμζδηζηυξ εειαημθφθαηαξ ηςκ απακηήζεςκ ηζξ 

μπμίεξ ακαγδημφκ. 

 Σμ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ηςκ θμοθμοδζχκ- ιμκμθμβζζηχκ είκαζ δ θφζδ ημοξ ηαζ δ 

θφζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηυζιμο. Καεχξ ακαγδημφκ ηδκ ηαοηυηδηά ημοξ, ιομφκηαζ ζηδ 

δζαθμνά ημοξ απυ ημκ ηυζιμ ημο πενζαμθζμφ ηαζ κμδιαημδμημφκ αοηή ηδ δζαθμνά, ιέζς 

ηδξ πμζδηζηήξ απμζημθήξ ημοξ. Πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ υηζ μ έθθμβμξ ηνυπμξ φπανλήξ 

ημοξ ηαζ δ πμζδηζηή απμζημθή ηαεεαοηή είκαζ απμηεθέζιαηα πμζδηζηήξ δςνεάξ
496

. Δ 

                                                 
495

. Γζα ημκ άκενςπμ ημο «μφηε ηαζ Nαζ μφηε ηαζ πζ», αθ. I. A. ανεβζάκκδξ, «Tμ δνάια ζηδκ πμίδζδ ημο 

Kααάθδ»: Σρφιηα ζηνλ Kαβάθε, υ.π., 72-3. 
496

. Σμ εζζαβςβζηυ ζδιείςια ηδξ «Φμζκζηζάξ» πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ βζα κα ηαηακμδεμφκ μνζζιέκεξ απυ 

ηζξ ααζζηέξ πηοπέξ πμο μνίγμοκ ηδκ πενίζηαζδ ημο ιμκμθυβμο. φιθςκα ιε αοηυ, έκαξ πμζδηήξ πέναζε απυ 

ημ πενζαυθζ ηαζ ξχζκηζε ημ ιίθδια ηςκ θμοθμοδζχκ. Δ νφειζζδ ημο «ιζθήιαημξ» απμηοπχκεηαζ ζημ ηονίςξ 

ηείιεκμ. Σμ ενχηδια πμο ηίεεηαζ αθμνά ζημ αηνζαέξ πενζεπυιεκμ ηδξ νφειζζδξ. ημ ζδιείμ αοηυ είκαζ 

αμδεδηζηά ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ ιεθέηδξ ηδξ Έθθδξ Φζθμηφπνμο βζα ηζξ «Αφμ υρεζξ ημο Λυβμο ζηδκ πμίδζδ 
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πμζδηζηή δςνεά πανμοζζάγεηαζ κα βίκεηαζ ακηζθδπηή απυ ηα θμοθμφδζα ηαζ κα 

εειαημπμζείηαζ ςξ πνμξ ηα απμηεθέζιαηά ηδξ ζημκ ιμκυθμβυ ημοξ. Δ πνμέθεοζδ, υιςξ, 

ηδξ δςνεάξ απμιέκεζ ιέπνζ ηέθμοξ ακμζπηυ ενχηδια βζα ηα θμοθμφδζα
497

. Με αοηή ηδκ 

έκκμζα, δ φπανλή ημοξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ πμίδζδ ηαζ βίκεηαζ πμίδζδ. Δ ζηαδζαηή 

πμζδηζηή αοημζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ ιμκμθμβζζηχκ επζθένεζ, ηαοηυπνμκα, ηαζ ηδ 

δζαιυνθςζδ ιζαξ πεξηνξηζκέλεο πμζδηζηήξ, ιζαξ πμζδηζηήξ δδθαδή πνμζδζμνζζιέκδξ απυ 

αοηά πμο ηα θμοθμφδζα είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγμοκ. H πενζμνζζιέκδ πμζδηζηή ημοξ 

ζοκίζηαηαζ: α) ζηδκ αιθζαμθία βζα ηδκ πθδνυηδηα ημο ηναβμοδζμφ ημοξ· α) ηδκ εκηφπςζδ 

υηζ αοηυ πμο εα ηαεζζημφζε πθήνεξ ημ ηναβμφδζ ημοξ, είκαζ δ απυηνζζδ ημο ίδζμο ημο 

ακηζηεζιέκμο ημοξ ηναβμοδζμφ ημοξ, δδθαδή ηδξ θμζκζηζάξ
498

· β) ζηδκ ηεθζηή απμδμπή υηζ δ 

θμζκζηζά εα ιείκεζ ζζςπδνή ηαζ δ) ζημ υηζ ηα ίδζα εα παεμφκ, αθθά εα επζαζχζεζ ημ 

ηναβμφδζ ημοξ
499

. 

 O θυβμξ ηςκ θμοθμοδζχκ- ιμκμθμβζζηχκ απεοεφκεηαζ εζξ εαοηυκ, ζε παναηηήνεξ 

ημο πενζαμθζμφ, ηαζ, ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ιμκμθυβμο, ζηδ θμζκζηζά. Αζαιμνθχκεηαζ 

απυ αοηυ ημ μπμίμ επζδζχημοκ ζημ πθαίζζμ ηδξ επζημζκςκίαξ, ζοβηεηνζιέκα, κα θηάζμοκ 

ζε απακηήζεζξ βζα ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημοξ (ηδ θφζδ ημοξ ηαζ ημκ ζημπυ ηδξ 

ζοκεζδδηήξ φπανλήξ ημοξ). Δ επζδίςλδ ημοξ πνμτπμεέηεζ κα ελςεήζμοκ ηδ θμζκζηζά, ηδκ 

μπμία εεςνμφκ ζδακζηή ζοκμιζθήηνζα, κα απμηνζεεί. Kαεχξ μ θυβμξ ημοξ δζαιμνθχκεηαζ 

απυ υ,ηζ ηα ίδζα εηθαιαάκμοκ ςξ πνμμπηζηή ηδξ θμζκζηζάξ, δεκ ζοκζζηά ιυκμ “ενχηδζδ” 

αθθά ηαζ “ακηαπυηνζζδ” ζηδκ, επζκμδιέκδ απυ ηα ίδζα, υπςξ εα δείλμοιε, πνμμπηζηή ηδξ. 

Ώοηυ πμο ηα θμοθμφδζα εηθαιαάκμοκ ςξ πνμμπηζηή ηδξ θμζκζηζάξ πνμηφπηεζ απυ ημ 

εηενυηθδημ ηαζ ακηζθαηζηυ ζφκμθμ δεδμιέκςκ πμο βκςνίγμοκ βζα αοηή ηαζ ηςκ δεδμιέκςκ 

ηα μπμία οπμεέημοκ υηζ ζζπφμοκ βζα αοηή. Δ πνμμπηζηή ηδξ θμζκζηζάξ πνμηφπηεζ, δδθαδή, 

ςξ απμηέθεζια ηαηακυδζδξ ζδιείςκ, ζε έκα μνζζιέκμ πθαίζζμ. 

 Γεκζηυηενα, αοηά πμο ιπμνεί κα βκςνίγεζ έκαξ ιμκμθμβζζηήξ ιε ζπεηζηή 

αεααζυηδηα είκαζ απμζπαζιαηζηά ζφκμθα ζδιείςκ, πμο θεάκμοκ ζηζξ αζζεήζεζξ ημο: αοηά 

                                                                                                                                                    
ημο Παθαιά» (Eιιεληθά 47 (1997), 95- 111). Kαηά ημκ Παθαιά: α) «μ πμζδηήξ ηαηέπεζ ηδ δφκαιδ κα 

μκμιάγεζ ηα ακηζηείιεκα, ιεηαηνέπμκηάξ ηα έηζζ ζε ζδέεξ ή ειθοζχκηαξ ημοξ γςή» (υ.π., 97) ηαζ α) «μ 

Pοειυξ είκαζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ ηδξ πμίδζδξ, δ μπμία πνμηφπηεζ απυ ηδκ έκςζδ ημο Λυβμο ιε ημκ 

Pοειυ [...] μ Pοειυξ ηαηαλζχκεηαζ ςξ δ δφκαιδ πμο εέηεζ ηάλδ ζημκ ηυζιμ, ζοιπθδνχκμκηαξ ημκ Λυβμ πμο 

μκμιάγεζ ημκ ηυζιμ, ηαζ ζοκεπχξ ηαζ ημ ένβμ ηδξ Αδιζμονβίαξ» (υ.π., 99). Mε αάζδ αοηά, είκαζ δοκαηυκ κα 

οπμζηδνζπεεί υηζ μ πεναζηζηυξ, απυ ημ πενζαυθζ, πμζδηήξ ειθφζδζε γςή ηαζ Pοειυ ζημ «ηαηάααεμ» ηαζ 

αθθμφ «ακμζπηυ» άκεζκμ ιίθδια ηςκ θμοθμοδζχκ, δζακμίβμκηάξ ημοξ ηδ δοκαηυηδηα κα δδιζμονβήζμοκ.  
497

. Δ εειαημπμίδζδ ηδξ πμζδηζηήξ δςνεάξ άθθμηε έπεζ παναηηήνα ακάηαζδξ ηαζ άθθμηε εθεβεζαηυ. Bθ. ζην. 

1, 5, 9, 22, 37. 
498

. Ώκηζιεηςπίγμοκ, δδθαδή, ηαζ ηδκ ίδζα ηδ θμζκζηζά ςξ πμζδηζηυ οπμηείιεκμ. 
499

. Bθ. ζε αοηυ ημ πθαίζζμ ηζξ παναηδνήζεζξ ηδξ Φζθμηφπνμο υηζ μ Παθαιάξ «[ζ]ηδ “Φμζκζηζά”- εειαημπμζεί 

ηδκ πμίδζδ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ηδξ ιε ημκ πναβιαηζηυ ηαζ ημκ ζδεαηυ ηυζιμ, ηαεχξ ηαζ ιε ημκ εαοηυ ηδξ, ηαζ 

πανά ημοξ δζζηαβιμφξ ηαζ ηζξ αιθζαμθίεξ πμο εηθνάγεζ, ηαηαθήβεζ αεααζχκμκηαξ ηδκ “απάθαζηδ θάιρδ” ημο 

πμζδηζημφ θυβμο» («Αφμ υρεζξ...», υ.π., 104) ηαζ υηζ «δζενςηάηαζ βζα ηδκ εθήιενδ ιμίνα ηδξ πμίδζδξ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ηδκ ανκείηαζ, ιεηαεέημκηάξ ηδκ ηαζ ηαεζζηχκηαξ ηδκ ιμίνα ημο πμζδηή» (υ.π., 107).  
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πμο αημφεζ ημοξ άθθμοξ κα θέκε, αοηά πμο ημοξ αθέπεζ κα ηάκμοκ. Eζδζηά, ςζηυζμ, βζα 

ημοξ ιμκμθμβζζηέξ ηδξ «Φμζκζηζάξ» μζ πνμτπμεέζεζξ ηδξ ηαηακυδζδξ είκαζ πενζζζυηενμ 

πενίπθμηεξ, ηαεχξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγμοκ ακ πνάβιαηζ ακηζιεηςπίγμοκ ζφκμθα 

ζδιείςκ, δδθαδή ζδιαίκμοζα φθδ, ή θοζζηά δεδμιέκα, ζηενδιέκα κμήιαημξ. Mε άθθα 

θυβζα, εκχ βκςνίγμοκ υηζ ηα ίδζα ακαγδημφκ ζδιαζία βζα ηδ δζηή ημοξ εέζδ ζημ πενζαυθζ 

ηαζ βζα ηδ εέζδ ηδξ θμζκζηζάξ, δδθαδή ημκ ζημπυ ηδξ φπανλήξ ημοξ, δεκ ιπμνμφκ κα 

βκςνίγμοκ ιε αεααζυηδηα ακ δ θμζκζηζά είκαζ ζε εέζδ κα θεζημονβήζεζ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

επζημζκςκίαξ, βζα ημκ θυβμ υηζ πμοεεκά δ θμζκζηζά δεκ απμηνίκεηαζ. Έηζζ, ιέκεζ ακμζπηυ ημ 

εκδεπυιεκμ κα είκαζ άθμβδ θφζδ, υπςξ ιέκεζ ακμζπηυ ηαζ ημ εκδεπυιεκμ κα ιπμνεί κα 

απμηνζεεί, αθθά κα επζθέβεζ κα ιδκ ημ ηάκεζ. Aοηά ηα εκδεπυιεκα εζζάβμκηαζ ζηδκ 

πνμαθδιαηζηή ηδξ επζημζκςκζαηήξ πενίζηαζδξ ηδξ «Φμζκζηζάξ», ελαζηίαξ ιίαξ βεκζηυηενδξ 

ζοκεήηδξ πμο ζζπφεζ βζα υζα οπμηείιεκα εηθμνάξ είκαζ ζοβηνμηδιέκα βκςζηζηά ιε 

ελςημπζηυ ηνυπμ: δ ζδιαζία εκυξ ζοκυθμο ζδιείςκ ακζπκεφεηαζ ζηδ δζαπθμηή ημοξ ιε ημ 

εηάζημηε ζοιθναζηζηυ πθαίζζμ, υιςξ ημ εηάζημηε ζοιθναζηζηυ πθαίζζμ δεκ πενζμνίγεηαζ 

ζε ζφκμθα θυβςκ ηαζ πνάλεςκ (πνμδβμφιεκςκ ή ακαιεκυιεκςκ) αθθά ηαζ ζε ζφκμθα 

ζδιείςκ ηα μπμία δεκ οπμπίπημοκ ζηζξ αζζεήζεζξ ημο ιμκμθμβζζηή. Ώοηά ηα ζφκμθα 

ζδιείςκ πενζθαιαάκμοκ, ακάιεζα ζε άθθα, έκα οθζηυ υπςξ μζ ζηέρεζξ, ηα ηίκδηνα, μζ 

επζεοιίεξ ημοξ, δδθαδή ημκ εζςηενζηυ θυβμ ηςκ άθθςκ. Tα θμοθμφδζα ιμκμθμβζζηέξ, θυβς 

ηδξ ελςημπζηήξ ακηζθδπηζηήξ ημοξ εέζδξ, δεκ είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγμοκ ημ πενζεπυιεκμ 

ημο εζςηενζημφ θυβμο ηςκ άθθςκ παναηηήνςκ ημο πενζαμθζμφ ηαζ ηδξ θμζκζηζάξ ηαζ, 

ηονίςξ, δεκ είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγμοκ ακ δζαεέημοκ υκηςξ εζςηενζηυ θυβμ. Aκ βεκζηά 

βζα ημοξ ιμκμθμβζζηέξ δ ηαηακυδζδ ηζκείηαζ επζζθαθχξ, ακ ανίζημκηαζ εκχπζμκ 

αζκζβιάηςκ ηςκ μπμίςκ δεκ βκςνίγμοκ υθμοξ ημοξ υνμοξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα 

B8), εζδζηά μζ ιμκμθμβζζηέξ ηδξ «Φμζκζηζάξ» ακηζιεηςπίγμοκ ημ, αηυιδ πζμ επχδοκμ 

επζημζκςκζαηά, εκδεπυιεκμ κα επζπεζνμφκ κα ηαηακμήζμοκ αοηυ πμο δεκ έπεζ κυδια- ηαζ, 

αζθαθχξ, μφηε θυβμ. 

 φιθςκα ιε ηδκ ηοπμθμβία απεφεοκζδξ πμο επελενβαζηήηαιε (αθ. ακαθοηζηά ζηζξ 

εκυηδηεξ B8- α ηαζ B8- δ), μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ηα θμοθμφδζα απεοεφκμκηαζ ζηδκ 

θμζκζηζά, απυ ηδ δζηή ημοξ πνμμπηζηή, είκαζ αιθίζδιμξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα θμοθμφδζα- 

ιμκμθμβζζηέξ αδοκαημφκ κα ηαηαθήλμοκ εάκ απεοεφκμοκ ημκ θυβμ ημοξ ζε ιία εη 

ζοζηάζεςξ ζζςπδνή θφζδ, δδθαδή ζε ιία θφζδ άθμβδ ηαζ ακίηακδ κα απμηνζεεί, ή ακ δ 

θφζδ αοηή είκαζ ηαη‟ επζθμβήκ ζζςπδνή. πςξ οπμζηδνίλαιε (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ 

εκυηδηα B8- α), δ απεφεοκζδ ζε θφζεζ άθςκα απμηεθεί ιία ιεευδεοζδ, δ μπμία 

ιεηαηνέπεζ ημκ απμδέηηδ ζε πνμέηηαζδ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή. Δ απεφεοκζδ ζε 

ηαη‟ επζθμβή ζζςπδνμφξ απμδέηηεξ οπμζηδνίπεδηε υηζ βεκζηά ενιδκεφεηαζ, απυ ηδ ζημπζά 
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ηςκ ιμκμθμβζζηχκ, ςξ ηάηζ δοζμίςκμ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B8- δ). Τπμζηδνίλαιε, 

επζπθέμκ, υηζ, αηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο μζ ιμκμθμβζζηέξ δεκ πανμοζζάγμκηαζ κα 

επζεοιμφκ ημ ιμκμθμβζηυ ιμκηέθμ επζημζκςκίαξ, υηακ δδθαδή αζζεάκμκηαζ εβηθςαζζιέκμζ 

ζε αοηυ (υπςξ ζζπφεζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ θμοθμοδζχκ- ιμκμθμβζζηχκ), ημ ιμκμθμβζηυ 

ιμκηέθμ οπενζζπφεζ πνμβναιιαηζηά (θυβς ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ) ηαζ μζ 

ιμκμθμβζζηέξ εη ηςκ πναβιάηςκ πνμςεμφκ ηδ θμβζηή πμο αοηυ εοκμεί. Tα θμοθμφδζα- 

ιμκμθμβζζηέξ απεοεφκμκηαζ ιε ιεηαζπιζαηυ, αιθίζδιμ ηνυπμ ζημοξ απμδέηηεξ ημο θυβμο 

ημοξ, δζυηζ ζηδκ πνάλδ απεοεφκμκηαζ ζε θφζεζ άθςκα ηαζ ηα ιεηαηνέπμοκ ζε πνμέηηαζδ 

ηδξ δζηήξ ημοξ έθθμβδξ πνμμπηζηήξ, αθθά πανάθθδθα δζαηδνμφκ ζπεδυκ ιέπνζ ηέθμοξ ηδκ 

οπμρία ηαζ ηδκ εθπίδα υηζ δ θμζκζηζά, μ πνμκμιζαηυξ απμδέηηδξ ημο θυβμο ημοξ, εα 

ιπμνμφζε κα απμηνζεεί, εάκ ηαηυνεςκακ κα ηδκ ελςεήζμοκ ζε αοηυ. 

 Tα θμοθμφδζα- ιμκμθμβζζηέξ δεκ δοζημθεφμκηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδ θφζδ ιέζα 

ζημ πενζαυθζ ςξ απθή μιμνθζά, πςνίξ «ιίθδια ηαζ αθέιια». Pζγζηά δζαθμνεηζηή είκαζ δ 

ζηάζδ ημοξ πνμξ ηδ θμζκζηζά, ηδκ ζδακζηή ημοξ ζοκμιζθήηνζα, ηαεχξ αοηή, απυ ηδ εέζδ 

ηδξ, έπεζ πνυζααζδ ζημκ εονφηενμ ηυζιμ, ςξ ηδκ «παβηυζιζα ζηάθα» (αθ. ζην. 2, 15, 16, 

17, 20, 21, 25, 32 ηαζ 33), ημκ ηυζιμ, δδθαδή, πμο επζεοιμφκ ηαζ μ μπμίμξ πνμζδζμνίγεηαζ 

ακηζεεηζηά πνμξ ημκ «αζάθεοημ» ηαζ πενζμνζζιέκμ δζηυ ημοξ (αθ. ζην. 1, 2, 3, 9, 13 ηαζ 

27). Tα θμοθμφδζα- ιμκμθμβζζηέξ μδδβμφκηαζ κα πνμηνίκμοκ ηδ θμζκζηζά ςξ πνμκμιζαηυ 

απμδέηηδ ημοξ, θυβς ηδξ ζπεηζηήξ πνμξ ηδ θμζκζηζά εέζδξ ημοξ, ηάης απυ αοηή, ηαζ θυβς 

ημο δζημφ ηδξ “φρμοξ” (ζπεηζημφ πάκηα πνμξ αοηά) πμο, ζηα ιάηζα ημοξ, ηδκ ηαεζζημφκ 

βέθονα πνμξ ημκ ακμζπηυ ηυζιμ. H ηνζζζιυηδηα, ζοκεπχξ, ηδξ απυηνζζδξ ηδξ θμζκζηζάξ 

ζοκδέεηαζ ιε ημ υηζ ηδ αθέπμοκ ςξ ιεζμθααήηνζα ημο «ιεβάθμο» ηυζιμο, ηάηζ πμο 

ζπεηίγεηαζ ηαζ ιε ηδ θοζζηή εέζδ ηδξ θμζκζηζάξ ζημ πχνμ. Δ θμζκζηζά θυβς ημο υηζ 

οπένηεζηαζ, δεζπυγεζ ηςκ θμοθμοδζχκ ηαζ ημο πενζαμθζμφ, απμηεθεί ηέκηνμ ηαζ κυδια ημο 

ηυζιμο ημοξ, είκαζ ιεζμθααήηνζα πμο δίκεζ γςή ηαζ εκένβεζα. Έηζζ, ηα θμοθμφδζα 

αιθζηαθακηεφμκηαζ ζηδκ ενιδκεία ηδξ έθθεζρδξ απυηνζζδξ. 

 Tα ααζζηά εκδεπυιεκα είκαζ δφμ. Δ έθθεζρδ απυηνζζδξ μθείθεηαζ είηε ζημ υηζ δ 

θμζκζηζά είκαζ θφζδ πμο δζοπάγεζ (πενζαάθθμοζα δζοπία) είηε ζημ υηζ δ θμζκζηζά επζθέβεζ 

κα ιδκ απμηνζεεί (πενζαάθθμοζα ζζςπή)
500

. Ώπυ ηδ ζημπζά ημο εέιαημξ ηδξ ζζςπήξ (ή ηδξ 

                                                 
500

. Γζα ηδ δζάηνζζδ ζζςπήξ- δζοπίαξ, αθ. ηδκ ελήξ ζδιείςζδ ημο Bakhtin («Extracts from “Notes” (1970- 

1971)»: Bakhtin. Essays and Dialogues on His Work, έηδ. G. S. Morson, ζηάβμ- Λμκδίκμ, The University of 

Chicago Press, 1986, 179- 182): «...Quietude ηαζ silence (δ απμοζία ηδξ θέλδξ). Δ παφζδ ηαζ δ έκανλδ ηδξ 

θέλδξ. Δ δζαηάναλδ ηδξ δζοπίαξ απυ ημκ ήπμ είκαζ ιδπακζηή ηαζ θοζζμθμβζηή (ςξ ζοκεήηδ ακηίθδρδξ). Δ 

δζαηάναλδ ηδξ ζζςπήξ απυ ηδ θέλδ θακενχκεζ ημ πνυζςπμ ηαζ είκαζ ηαηακμήζζιδ· πνυηεζηαζ βζα έκακ 

εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ ηυζιμ. ηδκ δζοπία ηίπμηε δεκ δπεί (ή ηάηζ δεκ δπεί)· ζηδ ζζςπή ηακείξ δεκ ιζθά (ή 

ηάπμζμξ δεκ ιζθά). Δ ζζςπή οπάνπεζ ιυκμ ζημκ ακενχπζκμ ηυζιμ (ηαζ ιυκμ βζα ημκ άκενςπμ). Bέααζα, δ 

ζζςπή ηαζ δ δζοπία είκαζ πάκηα ζπεηζηέξ... Δ ζζςπή, ζδιαίκςκ ήπμξ (θέλδ), ηαζ δ παφζδ ζοβηνμημφκ ιζα 

λεπςνζζηή θμβυζθαζνα, ιζα εκμπμζδιέκδ ηαζ ζοκεπή δμιή, ιζακ ακμζπηή μθυηδηα» (υ.π., 179). 
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δζοπίαξ), ημ ενχηδια πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ αιθζζδιία ηδξ απεφεοκζδξ ακάβεηαζ ζημ ακ δ 

πενζαάθθμοζα θφζδ είκαζ ζζςπδνή ή ήζοπδ. φιθςκα ιε ημκ θυβμ ηςκ θμοθμοδζχκ, δ 

πενζαάθθμοζα ζζςπή/ δζοπία πανμοζζάγεηαζ κα δζαηυπηεηαζ απυ ήπμοξ μζ μπμίμζ άθθμηε 

ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ θοζζημί ήπμζ (δζαημπή ηδξ δζοπίαξ· αθ. ζην. 4, 6, 8, 10), άθθμηε 

πανμιμζάγμκηαζ ιε ζδιαίκμκηα ήπμ (αιθίζδιμ ακ δζαηυπηεηαζ δ δζοπία ή δ ζζςπή· αθ. 

ζην. 19) ηαζ άθθμηε ενιδκεφμκηαζ ςξ ιμοζζηή ηαζ ζδιεία (δζαημπέξ ηδξ ζζςπήξ· αθ. ζην. 

16, 17, 18, 22, 23, 24, 31, 33). πςξ ιπμνεί ηακείξ κα δζαπζζηχζεζ απυ ηδ εέζδ αοηχκ ηςκ 

επζθμβχκ, ζηαδζαηά, ηαζ ηονίςξ ιεηά ηδ ζηνμθή 19, ηα θμοθμφδζα επζπεζνμφκ κα 

παναηάιρμοκ ημ εκδεπυιεκμ δ θμζκζηζά κα είκαζ θφζδ «δίπςξ ιίθδια ηαζ αθέιια». Πνμξ 

ημ ηέθμξ, ιάθζζηα, ημο ιμκμθυβμο ημοξ, ηαζ ιε υθδ ηδκ αοεαζνεζία ηςκ ιμκμθμβζζηχκ πμο 

πνμαάθθμοκ ηδκ πνμμπηζηή ημοξ ζηα δεηηζηά άθςκα ακηζηείιεκα (ζηα θφζεζ άθςκα) 

πναβιαημπμζμφκ ιζα ιεβάθδ ακηζζηνμθή ηαζ απμδίδμοκ μιζθία ζηδκ θμζκζηζά. H δζαθμνά 

ιε ηα πνμδβμφιεκα είκαζ υηζ πνζκ ακανςηζυκημοζακ ακ οπάνπεζ δοκαηυηδηα κα πάνμοκ 

απάκηδζδ ηαζ ηχνα ηδ γδημφκ: «Πεξ ιαξ ηδ θςηενή η‟ αένζκμο ζζημνία,» (ζην. 35) ηαζ «- 

Χ Φμζκζηζά, απμηνίζμο· κα! θοθάεζ ηανηένζ,/ πνζκ πδξ ημ θυβμ ημκ οπένηαημ, έκα πένζ». 

(ζην. 37). 

 Tμ ζημζπείμ, αέααζα, ηδξ παθζκδνυιδζδξ ηαζ ηςκ ακηζθαηζηχκ εηηζιήζεςκ ηςκ 

θμοθμοδζχκ ζε ζπέζδ ιε ημ εέια ηδξ ζζςπήξ/ δζοπίαξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ δφμ 

πανάβμκηεξ: αθεκυξ απυ ηδκ έθθεζρδ απυηνζζδξ ηαζ αθεηένμο απυ ηδκ ελςημπζηή εέζδ 

ημοξ. Tα θμοθμφδζα δεκ ιπμνμφκ κα βκςνίγμοκ ιε αεααζυηδηα ακ δ ζζςπή ηδξ θμζκζηζάξ, 

ημο πνμκμιζαημφ απμδέηηδ ημοξ, ζδιαίκεζ ηάηζ ή ζηενείηαζ ζδιαζίαξ. Mυκμ ζημ ηέθμξ ημο 

ιμκμθυβμο (ζην. 38, 39) ηα θμοθμφδζα θαίκεηαζ κα απμδέπμκηαζ ηδ θμζκζηζά ςξ θφζδ πμο 

δζοπάγεζ ηαζ ηδ ιμκαπζηυηδηα ηδξ δζηήξ ημοξ πνμμπηζηήξ: «η‟ δ πθαηζά πθάζδ ημ παιυ ιαξ 

δε εα κζχζδ,» (ζην. 38) ηαζ «Kαζ ιήη‟ εζφ, ιήηε ηακείξ δε εα ιαξ λένδ...» (ζην. 39). Tα 

ηεθεοηαία θυβζα ηςκ θμοθμοδζχκ, ςζηυζμ, απμηεθμφκ ρεοδμαεααζυηδηεξ (αθ. ακαθοηζηά 

ζηδκ εκυηδηα B8) βζαηί, υπςξ είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγεζ μ ακαβκχζηδξ, δεκ ζζπφεζ μφηε ημ 

υηζ ηακείξ δεκ λένεζ ηα θμοθμφδζα μφηε ημ υηζ δεκ «εα ανεεή βζα [αοηά] ηακέκα ικήια/ ημο 

δζάαα [ημοξ] ημ θάκηαζια κα ζοβηναηήζδ·» (ζην. 39). Ώοηέξ μζ εκηοπχζεζξ ηςκ 

θμοθμοδζχκ, πμο πνμαάθθμκηαζ ςξ αεααζυηδηεξ, ζπεηίγμκηαζ ιε ημ πνμζδζμνζζιέκμ- 

πενζμνζζιέκμ πμζυκ ημοξ. 

 O N. Bαβεκάξ, πνμηείκμκηαξ ιζα απάκηδζδ ζημ ενχηδια ηδξ πνμέθεοζδξ ηδξ 

βμδηείαξ ηδξ «Φμζκζηζάξ», ακαθένεζ, εηηυξ απυ ηδ ζοιαμθζηή ςνζιυηδηα ημο ένβμο ηαζ ηδ 

ιμοζζηυηδηά ημο, ηδκ ηαεανυηδηά ημο: «απυ ημοξ ζηίπμοξ ηδξ [«Φμζκζηζάξ»] θείπεζ ηάεε 
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ίπκμξ ιδ πμζδηζηήξ πενζβναθζηυηδηαξ»
501

. Καηά ηδκ άπμρή ιαξ, ζημ ζπυθζμ αοηυ 

εκημπίγεηαζ ιία απυ ηζξ μοζζαζηζηέξ ανεηέξ ημο ένβμο. Ώπυ ηδ δζηή ιαξ ζημπζά, ημ βεβμκυξ 

υηζ θείπμοκ απυ ημ πμίδια ζημζπεία «ιδ πμζδηζηήξ πενζβναθζηυηδηαξ» ζοκδέεηαζ ιε ημ 

πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ ηςκ ιμκμθμβζζηχκ. Οπμζαδήπμηε πενζβναθή ημο ηυζιμο ηςκ 

θμοθμοδζχκ βίκεηαζ απυ ηδκ πνμμπηζηή ημοξ. Γεκζηυηενα, μ εκηαηζηυξ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ 

αθέπμοκ ηα θμοθμφδζα- ιμκμθμβζζηέξ, μ ηνυπμξ “υναζήξ” ημοξ, ημ πχξ ζηέθημκηαζ, δ 

πνμμπηζηή ημοξ, είκαζ ζηεκά δειέκα ιε ηδκ πενίζηαζδ ηαζ ηδ ζςιαηζηυηδηά ημοξ. Αεκ 

είκαζ εκδζαθένμκ ιυκμκ υηζ αλζμπμζείηαζ ζημ έπαηνμ ημ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ ημοξ βζα κα 

πνμμπηζημπμζδεεί δ πθδνμθμνία ηαζ βζα κα ζπδιαηζζημφκ ηαεανέξ πμζδηζηέξ πενζβναθέξ. 

Eίκαζ αηυιδ εκδζαθένμκ υηζ ζε πμθθά ζδιεία ηα άκεδ- ιμκμθμβζζηέξ πανμοζζάγμκηαζ κα 

δζαζζεάκμκηαζ ηδκ πνμμπηζημπμίδζδ πμο αζημφκ ζε υ,ηζ ηα πενζαάθθεζ, ζοκδέμκηάξ ηδ ιε 

ηδ θοζζηή ή ηδκ ροπζηή ημοξ ηαηάζηαζδ (αθ. ζην. 10, 19, 27, 28, 29, 31). Δ δζαίζεδζδ, 

ςζηυζμ, πμο ημπζηά δζαεέημοκ ηα θμοθμφδζα ςξ πνμξ ηδ ζδιαζία ημο πνμζδζμνζζιμφ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ, δεκ αηονχκεζ ηδκ πμζδηζηή πενζβναθή μφηε ηδ δζαδζηαζία ηδξ ηαηακυδζδξ, 

ακηίεεηα ηζξ ηνμθμδμηεί. 

 Tα θμοθμφδζα- ιμκμθμβζζηέξ αιέζςξ ιεηά ημ λφπκδιά ημοξ (ζην. 1) 

ακηζθαιαάκμκηαζ δεδμιέκα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πενίζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ. 

Έπμοκ λοπκήζεζ απυ «εκυξ φπκμο ηάημο ημκ ηαηαπμηήνα» ηαζ είκαζ «αζάθεοηα» ηάης απυ 

ημκ ίζηζμ ηδξ θμζκζηζάξ. Δ πνχηδ αοηή δζαπίζηςζδ δεδμιέκςκ, πμο απμηεθεί ηδ αάζδ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ηαηακυδζδξ, βίκεηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδ θμζκζηζά. Tα θμοθμφδζα πνμζπαεμφκ κα 

ηαηαθάαμοκ ημ λοπκδιέκμ, ζοκεζδδηυ εβχ ημοξ ηαζ ηδ θμζκζηζά, ζοιθναζηζημπμζχκηαξ ηδ 

εέζδ ημοξ ςξ πνμξ αοηή· είκαζ «αζάθεοηα ζημκ ίζηζμ» ηδξ «απμηάημο». Πνέπεζ κα 

παναηδνδεεί υηζ μζ ιμκμθμβζζηέξ ελανπήξ αημθμοεμφκ ιία ηαηακμδηζηή ηαηηζηή ηδκ μπμία 

επακαθαιαάκμοκ ζπεδυκ ιέπνζ ηέθμοξ ηαζ ιυκμ ημπζηά ηδκ αιθζζαδημφκ ςξ ααάζζιδ. 

Βζπεζνμφκ κα ανμοκ ηάπμζα ζδιαζία, ηάπμζμ κυδια ζηδ θοζζηή δζαιυνθςζδ ημο πχνμο 

ηαζ ζηδ ιμνθή ηςκ παναηηήνςκ ημο πενζαμθζμφ, ηδξ θμζκζηζάξ ηαζ ηςκ ίδζςκ ζε ζπέζδ ιε 

αοηά. Tα θμοθμφδζα απεοεφκμοκ ηα ενςηήιαηά ημοξ ζηδ θμζκζηζά, βζαηί αοηή οπένηεζηαζ, 

δεζπυγεζ πάκς ημοξ. Aπυ αοηή ακαιέκμοκ απακηήζεζξ ζημ ενχηδια ηδξ πνμέθεοζδξ ηδξ 

ζοκείδδζήξ ημοξ, ηδξ πνυεεζδξ αοημφ πμο ημοξ έδςζε ηδ ζοκείδδζδ (: «Tάπ‟ απυ παθαζηή 

βζα ηάπ‟ απυ ζςηήνα;») ηαζ, ςξ πνμέηηαζδ ημο πνμαθδιαηζζιμφ βζα ηζξ πνμεέζεζξ αοημφ 

πμο ηα «έννζλε» ηάης απυ ηδ θμζκζηζά, ημο ενςηήιαημξ ακ μ ίζηζμξ ηδξ είκαζ «ηδξ γςήξ ή 

ημο εακάημο». Με ημκ ηνυπμ αοηυ ζπδιαηίγεηαζ ιία εζνςκζηή πενίζηαζδ, ηαηά ηδκ μπμία μ 

ακαβκχζηδξ βκςνίγεζ πενζζζυηενα απυ ημκ ιμκμθμβζζηή. O ακαβκχζηδξ, ζοβηεηνζιέκα, 

                                                 
501

. N. Bαβεκάξ, «Tμ ιοζηήνζμ ηδξ “Φμζκζηζάξ”» [=Tν Bήκα (4 Aπν., 27 Iμοκ. 1993)]: H εηξσληθή γιψζζα. 

Kξηηηθέο κειέηεο γηα ηε λενειιεληθή γξακκαηεία, Aεήκα, ηζβιή, 1994, 149- 156· ημ πανάεεια: 154. 
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βκςνίγεζ ελανπήξ ηδκ πμζδηζηή ζοκεήηδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ πένζ πμο «άδναλε» απυ 

«ημο φπκμο ημκ ηαηαπμηήνα» ηα θμοθμφδζα ήηακ έκαξ πεναζηζηυξ απυ ημ πενζαυθζ ηαζ 

κεηνυξ πζα πμζδηήξ πμο νφειζζε ημ ιίθδιά ημοξ (αθ. εζζαβςβζηυ ζδιείςια ημο 

πμζήιαημξ). 

 ηδκ πνμζπάεεζα ηαηακυδζδξ ημο εαοημφ ημοξ, ένπεηαζ κα πνμζηεεεί έκα κέμ 

δεδμιέκμ, μ πυκμξ. O πυκμξ βίκεηαζ ανπζηά ακηζθδπηυξ ςξ ιζα ηαεανά ζςιαηζηή ειπεζνία, 

δ μπμία ημοξ επζαάθθεηαζ απυ ηδ εέζδ ημοξ ηάης απυ ηδ θμζκζηζά. Δ ειπεζνία ημο πυκμο 

ειπθμοηίγεηαζ, ςζηυζμ, ηαεχξ ακηζδζαζηέθθεηαζ ιε ηδ εέζδ ηαζ ηδκ ειπεζνία ηςκ άθθςκ 

παναηηήνςκ ημο πενζαμθζμφ. Αδθαδή, δ ηαηακμδηζηή απυπεζνα ημο εβχ έπεζ ζοιθναζηζηυ 

παναηηήνα, είκαζ απμνδιαηζηή ηαζ ζοκμρίγεηαζ ζημοξ ζηίπμοξ: «βζαηί ζ‟ ειάξ δ εεία ηςκ 

υθςκ ηαθςζφκδ/ βίκεηαζ θάαςια ηζ αννχζηζα ηαζ ηαιίκζ;» (ζην. 3). Tα θμοθμφδζα υπζ 

ιυκμ είκαζ λφπκζα, ζοκεζδδηά, αζάθεοηα ηαζ ηάης απυ ημκ ίζηζμ ηδξ θμζκζηζάξ, αθθά 

αηυιδ ανίζημκηαζ ζε «ηαιίκζ», εκχ ημ πενζαυθζ «θαιπμημπάεζ ακάζηαζδ». Μεηά ηδκ 

ακηζδζαζημθή ηδξ ακαζηάζζιδξ ειπεζνίαξ ημο πενζαμθζμφ ιε ημ «ηαιίκζ» ζημ μπμίμ 

ανίζημκηαζ ηα ίδζα, δ απυπεζνα ζοιθναζηζηήξ ηαηακυδζδξ ημο εβχ, ημο πενζαμθζμφ ηαζ 

ηδξ θμζκζηζάξ εα ζοιπθδνςεεί ιε ηδκ απυπεζνα απμηνζηζηήξ ηαηακυδζδξ. Ώοηή δ δεφηενδ, 

εζζάβεζ ζημ θυβμ ημοξ ημ ζημζπείμ ηδξ αοεαίνεηδξ ενιδκείαξ. Tα θμοθμφδζα, λακαπζάκμοκ 

ιζα βναιιή πμο είπακ εβηαηαθείρεζ ζημοξ πνχημοξ ζηίπμοξ (: «Χ Φμζκζηζά, ιαξ έννζλεκ 

εδχ έκα πένζ· ημ πένζ ηυααθε ηαηαναιέκδ Mμίνα», ζην. 1), αοηή ηδ θμνά, υιςξ, υπζ ιε 

απμνδιαηζηυ ηνυπμ, αθθά ιε αεααζςηζηυ: «Kακέκ‟ αοηί ρδθά, ηακέκα ιάηζ ειπνυξ ιαξ» 

(ζην. 4). Χζηυζμ, δ αοεαίνεηδ αοηή ενιδκεία θςηίγεζ ακηζεεηζηά ηδκ επίζδξ αοεαίνεηδ 

απυπεζνά ημοξ κα πάνμοκ απακηήζεζξ απυ ηδ θμζκζηζά. Aκ δεκ είκαζ αέααζμ υηζ οπάνπμοκ 

«αοηζά» (εκ δοκάιεζ απμδέηηεξ) ηαζ «ιάηζα» (εκ δοκάιεζ ιέημπμζ ζηδκ ακαιεκυιεκδ 

επζημζκςκία) ηαζ ακ, ημπζηά, αοηή δ ααεααζυηδηα ιεηαηνέπεηαζ ζε ρεοδμαεααζυηδηα, 

ελίζμο ααέααζεξ ήηακ μζ πνμτπμεέζεζξ ηδξ ζοιθναζηζηήξ ηαηακυδζδξ. Σίεεηαζ, δδθαδή, ημ 

ενχηδια ιήπςξ ακαγδημφκ κυδια ζε αοηυ ημ μπμίμ ζηενείηαζ κμήιαημξ. 

 Δ οπμρία υηζ γμοκ ζε έκα πενζαυθζ πμο ημζιάηαζ ημκ φπκμ ηδξ αζοκεζδδζίαξ (απυ 

ημκ μπμίμ λφπκδζακ ηα ίδζα) ειθακίγεηαζ, υπζ ιε ηδ ιμνθή εκδεπμιέκμο, αθθά ιε ηδ ιμνθή 

ρεοδμ- αεααζυηδηαξ. Tμ απθυ εκδεπυιεκμ πμο αοεαίνεηα ηνέπεηαζ ζε αεααζυηδηα δίκεζ ηδ 

εέζδ ημο ζηδκ ακηζθαηζηή, ςξ πνμξ ηδκ πνμδβμφιεκδ ρεοδμ- αεααζυηδηα, ζηεζία πνμξ ηδ 

θμζκζηζά κα δχζεζ ζδιεία υηζ ηα αημφεζ: «Θευξ αθφπδημξ ακ είζαζ, θακενχζμο./ Aκ υπζ, 

βκέρε ιαξ, ηαζ ιζα βαθήκδ δμξ ιαξ,» (ζην. 4). Ώπάκηδζδ απυ ηδ θμζκζηζά δεκ παίνκμοκ ηαζ 

αοηή ηδ θμνά αλζμπμζμφκ ηδ βκχζδ ηςκ δεδμιέκςκ πμο αθμνμφκ ηδκ πενίζηαζή ημοξ ηαζ 

ζοιθναζηζηά δεδμιέκα (πμο ηα εηθαιαάκμοκ ςξ ζδιαίκμοζα φθδ) βζα κα δχζμοκ ηα ίδζα 

ιζα ενιδκεία ηδξ εέζδξ ημοξ. Tα δεδμιέκα αοηά είκαζ μ πυκμξ ηαζ δ αηζκδημπμίδζή ημοξ 
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ζημκ ίζηζμ ηδξ θμζκζηζάξ. O πυκμξ ενιδκεφεηαζ ςξ πανεπυιεκμ ηδξ ζοκεζδδηήξ οπυζηαζήξ 

ημοξ ηαζ ημ υηζ «ηνέιμοκε» ενιδκεφεηαζ ςξ νοειυξ: «ηνέιμιε, παίνε, ημο νοειμφ ζενή 

ηνειμφθα!» (εφζημπα, υπςξ ιπμνμφιε κα ηνίκμοιε, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ εζζαβςβζηυ 

ζδιείςια). Tα θμοθμφδζα, ιέζα απυ ιία αθοζίδα πανενιδκεζχκ ηςκ θοζζηχκ δεδμιέκςκ 

ςξ ζδιείςκ ηαζ ηδξ ακάβκςζδξ αοηχκ ηςκ ρεοδμζδιείςκ, ηαηαθήβμοκ ζε ιία εφζημπδ 

ζφθθδρδ ημο εβχ ημοξ. Δ ηνειμφθα ηςκ ζςιάηςκ ημοξ είκαζ δ πμζδηζηή δςνεά ηαζ δ 

ακαβκχνζζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ, δ πμζδηζηή ημοξ δδθαδή αοημζοκεζδδημπμίδζδ, ημοξ 

πνμζθένεζ ιία απυ ηζξ θαιπνυηενεξ ακαηαζζηέξ ζηζβιέξ ημο ιμκμθυβμο (ζην. 5). Έηζζ, 

απμηηά κυδια ηαζ ζημπυ ηυζμ μ πυκμξ (δ ζοκείδδζδ δεκ οπάνπεζ πςνίξ ακηίηζιμ· 

«ανεηήηζ» ηαζ «πθδνςιή») υζμ ηαζ δ αηζκδημπμίδζή ημοξ ζημκ ίζθην ηδξ θμζκζηζάξ. Aοηή 

δ δεφηενδ, ιάθζζηα, κμδιαημδυηδζδ ζημζπεζμεεηείηαζ εη κέμο ιέζς ζοιθναζηζηχκ 

δεδμιέκςκ, απυ ημ πεδίμ ηςκ άθθςκ παναηηήνςκ ημο δεοηενμαάειζμο ζφιπακημξ: 

«Kαηαπςιέκμ αλήιηαγν γδ ημ ζημοθήηζ/ βζα κα πανή ιεηαλμθηένμοβδ ροπμφθα/ ιζακ χνα 

ηδκ ςναία γςή, ηαζ κα πεεάκδ.-» (ζην. 5). Με ημκ ηνυπμ αοηυ «ημ πάζια ηδξ πθδβήξ», μ 

πυκμξ ημο ζοκεζδδημφ ζχιαημξ, «βίκεηαζ ζοκηνζαάκζ» (ζην. 5), ηαζ ιεηαθμνζηχξ ζηυια, 

απυ υπμο λεπφκεηαζ μ φικμξ ηςκ ζηνμθχκ 6 έςξ 22. 

 ημκ φικμ αοηυ ηα θμοθμφδζα επζκμμφκ, ιέζς αθοζζδςηχκ ακηζδζαζημθχκ ημο 

εαοημφ ημοξ ηαζ ηςκ άθθςκ, ιζα ιοεμθμβία ημο πενζαμθζμφ ηαζ ιία πνμζςπζηή ιοεμθμβία. 

φιθςκα ιε ηδκ πάβζα ηαηηζηή ημοξ, αθθά αοηή ηδ θμνά ηαζ “πμζδηζηή αδεία”, εθυζμκ 

έπμοκ αοημζοκεζδδημπμζδεεί ςξ πμζδηέξ, δ ηαηαζηεοή ηδξ ιοεμθμβίαξ ημο πενζαμθζμφ 

ιεηαηνέπεζ ηα θοζζηά δεδμιέκα (ιμνθή, εέζδ, θοζζηή ηίκδζδ) ζε ζδιεζαηυ οθζηυ. Έηζζ, 

μζ θοζζημί ήπμζ ηαζ ηα ενμΎζιαηα ιέζα ζημ πενζαυθζ ιεηαηνέπμκηαζ ζε ακηδπήζεζξ 

“εηείεεκ” ζδιαζζχκ: «Xάζδζα ηδξ πθυδξ, πακημφ θζθζά, ημο ιμφζηθμο πκμφδζα,/ ημο ηάημο 

ηυζιμο απυξ, αζεένζα ιακημθίκα·/ ζηα θφθθα ιζα θαπηάνα, θίβςια ζηα ηνίκα!» (ζην. 6). H 

θοζζηή ηίκδζδ (ηαζ μζ επαθέξ πμο εηείκδ πνμηαθεί) ιεηαηνέπμκηαζ ζε ζδιεία 

αζζεδζζαζιμφ ηαζ ένςηα: «Άκεζα, υζα λένεηε, δεκ λένμοκ ηα ηνοβυκζα,/ ςναίςκ ενχηςκ 

είζη‟ εζείξ ηα δζαθειέκα,/ ζαθέιαηα, θζθζά, ηαζνζάζιαηα ζηα ηθχκζα» (ζην. 7). Οζ 

ιμκμθμβζζηέξ θεάκμοκ ιέπνζ ημο ζδιείμο κα πανααάθμοκ αοηυ πμο ηάκμοκ ιε έκα είδμξ 

ενιδκείαξ. Bνίζημοκ ιάθζζηα υηζ αοηή δ δναζηδνζυηδηα (ηδξ ενιδκείαξ) θεζημονβεί 

ακηαπμδμηζηά βζα ηδκ αηίκδηδ εέζδ ημοξ: «Σ’ εκάο, ιζηνά, θφζκν μαλνίγεηε κεγάιν,/ ηαζ 

ζφβκεθ‟ απυ έβκμζεξ ηαζ ηαδιμφξ θαβηάδζα,/ ηαζ η’ νπξαλνχ η’ αζάιεπην ζ‟ ειάξ, ημ ζάθμ/ 

ημο πεθάμο βφνς ζηα ηανάαζα πνμξ ηα ανάδζα,/ ημ δάηνο αηφθζζημ, θη αμήγεην θάηη 

άιιν...» (ζην. 9). 

 H ιοεμθμβία ημο ηήπμο, ιε άθθα θυβζα δ ζοιθναζηζηή ημο ηαηακυδζδ ςξ 

ζδιείμο, απμηεθεί ηδκ ακηζεεηζηή αάζδ ιέζς ηδξ μπμίαξ ηα θμοθμφδζα, υπςξ ήδδ 
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παναηδνήεδηε, πνμααίκμοκ ζηδκ ηαηαζηεοή ηδξ πνμζςπζηήξ ημοξ ιοεμθμβίαξ: «Eκείο, - ς 

ηα πνοζά ηδξ νίγαξ ζμο πθειάηζα!-/ ιμζάζαιε ηα ζημπαζηζηά ηαζ η‟ άοθα ιάηζα.» (ζην. 7) 

ηαζ «Aκ είζη‟ εζείξ, άπθενμζ ακεμί, ιεζηά ακεμηθάδζα [...]/ ηα ιάηζα είιαζη‟ εκείο, είιαζη‟ 

εκείο ηα ιάηζα.» (ζην.8). θα βφνς ημοξ είκαζ ζδιεία, ηα ίδζα είκαζ ηα ιάηζα/ ενιδκεοηέξ 

ημοξ ηαζ, ςξ εη ημφημο, «ζοββεκάδζα» υπζ ηςκ ηαημίηςκ ημο πενζαμθζμφ, αθθά ηάπμζαξ 

«θοθαηήξ» ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ ηθεζζιέκδ δ «ηέρδ»: «Πμζαξ θοθαηήξ κάιαζη‟ ειείξ 

ηα ζοββεκάδζα;/ Ήνεε ηαζ ηθείζηδ ιέζα ιαξ, -πμζμξ κα πζζηέρδ!-/ ιζα ημθαζιέκδ ηαζ ιζα 

εεία· δ ηέρδ, δ ηέρδ!» (ζην. 9). Τπμρζάγμκηαζ υηζ ημ ζχια ημοξ, υπμο έπεζ θοθαηζζηεί 

δ ηέρδ, είκαζ «ζοββεκάδζ» ιζαξ άθθδξ θοθαηήξ, δ μπμία, υπςξ ιπμνεί μ ακαβκχζηδξ κα 

οπμεέζεζ, παναπέιπεζ ζημ ζχια/ θοθαηή ηδξ ηέρδξ ημο πεναζηζημφ απυ ημ πενζαυθζ 

κεηνμφ πμζδηή. Άθθδ ιία θμνά, υιςξ, υπςξ ζοκέαδ ζηδκ πέιπηδ ζηνμθή, ηα θμοθμφδζα 

απυ πθακδιέκεξ πνμτπμεέζεζξ ηαηαθήβμοκ ζε εφζημπμ ζοιπέναζια. O φικμξ ζοκεπίγεζ, 

αοηή ηδ θμνά εζηζαζιέκμξ ζηδκ μιμνθζά ημο νυδμο ηαζ ζηδκ αεςυηδηα ημο ηνίκμο. Mε 

ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πνμζέββζζδξ ηςκ θοζζηχκ δεδμιέκςκ ηδξ μιμνθζάξ ηαζ ηδξ 

θεοηυηδηαξ, ςξ πνμενπυιεκςκ απυ ηάηζ πμο ηα οπενααίκεζ ηαζ ηα κμδιαημδμηεί, ηα 

θμοθμφδζα επακαδζαηοπχκμοκ ημ ενχηδια ηδξ δζηήξ ημοξ πνμέθεοζδξ: «απφ πνηνλ θφζκν 

παξαζηξάηηζεο, σο θξίλε;/ Aπυ ηδξ εοςδζάξ ηδ ιάκκα, απυ η‟ αζηένζ/ ημ πζμ θεοηυκ; Χ 

Φμζκζηζά, θ’ εκείο; Πνηνο μέξεη!» (ζην. 11). Δ θμζκζηζά δεκ εα απακηήζεζ ηαζ ηα θμοθμφδζα 

εα απμζφνμοκ ηδκ ααεααζυηδηά ημοξ βφνς ζηδκ πνμέθεοζή ημοξ. 

 οιπθδνχκμοκ ηδκ πνμζςπζηή ημοξ ιοεμθμβία, απμδίδμκηαξ ημ βεβμκυξ υηζ 

ζηενμφκηαζ εοςδζάξ ηαζ πνχιαημξ, αοηά δδθαδή πμο δζαεέημοκ ηα άθθα άκεδ ημο 

πενζαμθζμφ, ζε δζηή ημοξ απυθαζδ: «ηδξ εοςδζάξ είπακε: πάρε ηδκ μνιή ζμο,/ ιδ πφκεζαζ 

απυ ιαξ, ιδ βίκεζαζ πκμή ιαξ,/ αοείζμο ιέζ‟ ζηα θοθθμηάνδζα ιαξ, [...]/ ράλε κα ανδξ ηδ 

ζηέρδ ιαξ, ηαζ μιάδζ γήζε./ Aξ είκαζ δ ιέθζζζα, η‟ εζφ ημ ιέθζ αξ είζαζ!» (ζην. 12). H 

αζηδηζηή επζθμβή ζοκδέεηαζ ιε ιζα ιμνθή ακηαιμζαήξ, ηδκ απυηηδζδ ζδζυηδηςκ, μζ μπμίεξ 

παναηηδνίγμοκ ηα απένακηα: «K’ είπακε ην θαζέλα καο: “Φοπή, εα δζχλς/ ηάεε θαιπνάδα, 

ιήη‟ δ αοβή, ηαζ δ δφζδ ιήηε·/ ιμο θηάκεζ θάηη απφ ηε ζάιαζζα, ηζ αηυια/ θάηη ζα γέιην, 

πνπ γειά ην νπξάλην ζηφκα!» (ζην. 13). 

 Χζηυζμ, μ φικμξ ηςκ ζηνμθχκ 6- 21  δεκ είκαζ αδζάθεζπημξ μφηε αευθςημξ απυ ημ 

εθεβεζαηυ ζημζπείμ, ημ μπμίμ εκημπίγεηαζ ζηζξ ζηνμθέξ 14 ηαζ 19. ηδ δέηαηδ ηέηανηδ 

ζηνμθή ηα θμοθμφδζα οπμκμιεφμοκ ημκ φικμ/ ιοεμθμβία ημο πενζαμθζμφ, ηαεχξ υθα υζα 

αλζμπμίδζακ βζα ηδκ ζφκεεζή ημο (ιμοζζηή, αεςυηδηα, μιμνθζά) απμδίδμοκ ιυκμ ημκ 

ίζηζμ ηδξ αβάπδξ («ηαζ πάθε/ εάπδξ ημκ ίζηζμ ηδξ αβάπδξ· υπζ εηείκδ·/ εηείκδ θάιπεζ, 

ηαίεζ, θςηίγεζ ηαζ δε ζαήκεζ!» ζην. 14). H ζηακμπμίδζδ ημο «ιεβάθμο Πυεμο» ιεηαηίεεηαζ 

ζηδκ ηαηάηηδζδ εκυξ επζημζκςκζαημφ δζαφθμο ιε ημ «αζηένζκμ άθθμ πενζαυθζ» («φβκεθμ 
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βίκε, ιίθα ιε η‟ αζηναπμαυθζ, / ημνοδαθθυξ, ηαζ θάθδζε, Πυεε ιεβάθε,/ ηαζ ορχζμο πνμξ 

αζηένζκμ άθθμ πενζαυθζ», ζην. 14). Ώοηυξ μ δίαοθμξ είκαζ δ θμζκζηζά. Δ πνχηδ, ζοκεπχξ, 

δζάθεζρδ ημο φικμο απμθήβεζ ζηδκ απμηθεζζηζηή επζηέκηνςζδ ημο ηναβμοδζμφ ηςκ 

θμοθμοδζχκ ζηδ θμζκζηζά. 

 O θυβμξ, λακά βειάημξ αοημπεπμίδεδζδ, εζηζάγεηαζ ζηδ θμζκζηζά, αάζεζ ηδξ 

ρεοδμαεααζυηδηαξ ηςκ ιμκμθμβζζηχκ υηζ έπμοκ εκημπίζεζ ημ ηέκηνμ ηαζ ηδκ πνμέθεοζδ 

ημο κμήιαημξ πμο ακαγδημφκ βζα ημ πενζαυθζ ηαζ ημοξ εαοημφξ ημοξ, ζημ θοζζηυ ηέκηνμ 

πμο αοηή ζοκζζηά: «ηαζ δ πθςνάδα βφνς ζμο υθδ/ δεκ έπεζ κυδια, δεκ οπάνπεζ, ή βζα κα 

ζηέηδ/ ηαζ κα είκαζ, αηνμπνεπίδζ ζμο, ζηδ δμφθερή ζμο·/ ς! πχξ ορχκεηαζ ζημκ ήθζμ ημ 

ημνιί ζμο! (ζην. 15)// [...] Λαιπμημπάεζ ηδξ ααζζθείαξ ζμο ζδιάδζ/ ημνχκα απηίδςκ απυ 

ζιάναβδα ηζ αζήιζα/ ηνειάιεκδ, ηνειάιεκδ απυ ηδκ ημνθή ζμο· (ζην. 16)// [...] απ‟ ηδκ 

ημνθή ζμο ηνέιεηαζ άθθμο ηυζιμο ιένα· (ζην. 17)// [...] ζακ ηδκ ζδέα ζμο δεκ είκαζ, 

ηαεχξ πέθηεζ/ ηζ ακηζπηοπάεζ ζημο θμβζζιμφ ιαξ ημκ ηαενέθηδ.» (ζην. 18). 

 Δ οικδηζηή ακάηαζδ οπμπςνεί ημπζηά ηαζ δίκεζ ηδ εέζδ ηδξ ζε ιία απυ ηζξ 

ηνζζζιυηενεξ ζηνμθέξ ημο ιμκμθυβμο. ηδ ζηνμθή 19 δ οικδηζηή δζάθεζρδ αθμνά ζηδκ 

ίδζα ηδ θμζκζηζά. Tα θμοθμφδζα ζοζπεηίγμοκ ιε ηδ θμζκζηζά ηδ αεααζυηδηα ηδξ ζηνμθήξ 4, 

δ μπμία εηεί δεκ ζοκδευηακ άιεζα ιε ημ δέκηνμ: «Kακέκα αοηί ρδθά, ηακέκα ιάηζ ειπνυξ 

ιαξ» (ζην. 4): «Mέζα ζνπ ξέεη ημ δζάθακμ, η‟ αεάκαημ αίια,/ ή ν ρπκφο ν αλήκπνξνο λα ζε 

μππλήζε/ απφ ’λαλ χπλν δίρσο κίιεκα θαη βιέκκα/ ζε κηαο αζφισηεο δσήο η’ σξαίν 

κεζχζη;/ Tν ζηέκκα ηεο θνξθήο ζνπ είλ’ έλα μέλν ςέκα/ ή ηα ιαθθζά ζμο, πμο δ πκμή ζακ ηα 

πηοπήζδ,/ βίκμκηαζ θφνεξ βζα κα εζπμφκ μθυβονά ζμο/ ηδ ζοιθςκία ηςκ υθςκ ηαζ ηδξ 

μιμνθζάξ ζμο;» (ζην. 19). Οζ ιμκμθμβζζηέξ ακαβκςνίγμοκ ημ εκδεπυιεκμ δ θμζκζηζά κα 

είκαζ θφζδ πμο δζοπάγεζ. Βθέβπμοκ, δδθαδή, ιία απυ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ ηαηακμδηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ πμο έπμοκ ακαθάαεζ. Αζαηοπχκμοκ ηδκ οπμρία υηζ αοηυ πμο ακηζιεηςπίγμοκ 

ςξ ζδιαίκμοζα φθδ (ηδ ιμνθή ηςκ ηθαδζχκ ηδξ θμζκζηζάξ ςξ ζηέιιαημξ ηαζ ζδιείμο ηδξ 

ηεκηνζηήξ ηδξ εέζδξ ζημκ ηυζιμ ημοξ) εκδέπεηαζ κα είκαζ λέκμ (δδθαδή δζηυ ημοξ) ρέια· 

κα απμηεθεί πνμαμθή ηδξ δζηήξ ημοξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ, θακηαζζαηή δζαζηνέαθςζδ. Έηζζ, 

ηίεεηαζ νδηά εκ αιθζαυθς δ ηαηηζηή ημοξ κα ζοκάβμοκ κυδια, ζδιαζία απυ ηα θοζζηά 

δεδμιέκα. κηζιεηςπίγμοκ, πανάθθδθα, ηδκ οπμρία, δ μπμία οθένπεζ ζημ θυβμ ημοξ 

ελανπήξ (ζην. 4), υηζ ημ βεβμκυξ πςξ δ θμζκζηζά δεκ απμηνίκεηαζ ζηζξ εηηθήζεζξ ημοξ βζα 

επζημζκςκία εκδέπεηαζ κα μθείθεηαζ ζημ υηζ γεζ ζε εηείκμκ ημκ φπκμ πμο γμφζακ ηαζ ηα 

ίδζα, πνζκ ηα «αδνάλεζ» απυ αοηυκ «έκα πένζ». Με αοηή ηδκ έκκμζα, ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ηιήια ημο ιμκμθυβμο δεκ απμηεθεί ιυκμ έθεβπμ ηδξ ιεευδμο ηδκ μπμία πνδζζιμπμζμφκ βζα 

κα ζηακμπμζήζμοκ ηδκ επζημζκςκζαηή (ηαζ πμζδηζηή) επζεοιία ημοξ, αθθά, αηυιδ, απμηεθεί 

έθεβπμ ηδξ δοκαηυηδηαξ ιζαξ ηέημζαξ επζημζκςκίαξ. Χζηυζμ, δ εββναθή ηδξ οπμρίαξ έπεζ, 
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υπςξ ακαθέναιε, πανεκεεηζηυ παναηηήνα, παναηάιπηεηαζ νδηά («Mήηε ηθαδζά, ιήηε 

ιαθθζά. Φηενά είκ‟ εηείκα», ζην. 20)  ηαζ μ φικμξ ακαηηάηαζ, ηαεχξ ηα θμοθμφδζα δεκ 

είκαζ έημζια βζα ηδκ απμδμπή ημο επζημζκςκζαημφ εβηθςαζζιμφ ζε έκα αμοαυ πενζαυθζ. 

 ημκ οπυθμζπμ φικμ ηα θμοθμφδζα ιεηαεέημοκ ηδκ οθμπμίδζδ ημο «ιεβάθμο 

Πυεμο» ημοξ βζα ημ «άθθμ πενζαυθζ» ζηδ θμζκζηζά: «Φηενά; δεκ είκαζ, βίκμκηαζ· ζε ηνχεζ 

ιζα πείκα,/ ηαζ ζε ιζα πιάζε αλψηεξε κάιπδξ παθεφεζξ. [...]/ ηαζ ζηέηεζαζ κα θφβδξ πνμξ 

ηα κηζνπξάληα/ πεηχκηαξ ιε ημοξ βενακμφξ ηαζ ιε ηα βενάκζα. (ζην. 20)// Tέθμξ ή ανπή, 

αναδζά ή πνςί, ζε δέκεζ ηάηζ/ ιε ημοξ νξίδνληεο πμο πάκεηαζ ημ ιάηζ.» (ζην. 21)// θάγεζ ηα 

θοβενά θμοθμφδζα ηαζ ηα θφθθα/ απυ θαηλνχξγηνπο νπξαλνχο ακαηνζπίθα.» (ζην. 22). H 

οικδηζηή ρεοδμαεααζυηδηα ηςκ θμοθμοδζχκ- ιμκμθμβζζηχκ βζα ηδκ έθθμβδ «ζοιθςκία 

ηςκ υθςκ» ηαζ ημκ οπμηζεέιεκμ επζημζκςκζαηυ πανάδεζζμ ημο μπμίμο ηέκηνμ απμηεθεί δ 

θμζκζηζά (: «Eζφ ςζακκά, ςζακκά απμηνίκμκηαζ ηα πθάβζα.», ζην. 22) αθεκυξ ηαζ 

αθεηένμο ημ δεδμιέκμ υηζ ημ ηεθεοηαίμ ενχηδια («Χ! πμζα ηα μνάιαηα ηαζ πμζα ηα 

ιοζηζηά ζμο;», ζην. 22) ημο φικμο δεκ απακηζέηαζ, ενιδκεφμκηαζ ςξ ζδιεία δζημφ ημοξ 

απμηθεζζιμφ: «η‟ είδε ηαεείξ η‟ απυλς ιαξ, ηακείξ ηα αάεδ·/ μ ηυζιμξ βθίζηνδζεκ απάκς 

ιαξ η‟ επάεδ.» (ζην. 23). 

Ώοηή δ αίζεδζδ απμηθεζζιμφ ιεηαζπδιαηίγεηαζ ιε εονδιαηζηυ ηνυπμ ζε έκακ 

εθζάθηδ “ζοκςιμζίαξ” ζε αάνμξ ημοξ (ζην. 24- 29). Tα θμοθμφδζα οπμπηεφμκηαζ υηζ υθμζ 

μζ παναηηήνεξ ημο πενζαμθζμφ «ηάηζ βκςνίγμοκε» βζα ηδ θμζκζηζά ηαζ «ημ ηνφαμοκ» απυ 

αοηά («υζα πεημφκε, ζένκμκηαζ, θζβζέκηαζ, ζηφαμοκ,/ ηάηζ βκςνίγμοκε βζα ζε ηαζ ιαξ ημ 

ηνφαμοκ», ζην. 24). Σμ πενζαυθζ ιέζα ζημ ιαφνμ υκεζνμ ειθακίγεηαζ ζε έκακ 

επζημζκςκζαηυ ίθζββμ. θα ιζθμφκ ιε ηνυπμ πμο απμιμκχκεζ ηα θμοθμφδζα: 

«Πμνημηαθθάκεζα, ηζ ζαξ νχηδζακ η‟ αδδυκζα;/ O ηγίηγζηαξ ηζ εέθεζ απυ ηα ιεζδιένζα;/ Kζ 

υζα αμββμφκε ζακ απυ ηα ηαηαπευκζα,/ ηζ υζα ακεααίκμοκε ηναβμφδζα πνμξ η‟ αζηένζα,/ 

ημο ζαναηζμφ δ θςκή, η‟ ακήζοπα ηνζγυκζα,/ η‟ ανχιαηα, μζ πκμέξ, ηα ένια ηαζ ηα ηαίνζα,» 

(ζην. 24). Δ οπμρία ηδξ εζηειιέκδξ απμιυκςζήξ ημοξ δζαηοπχκεηαζ νδηά ηαζ ζηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηδξ θμζκζηζάξ («Mέζα ιζα ροπή απυ ιπυνα ηζ απυ πίζζα/ ημ πμκδνυ βζα ζε 

ζημ θμβζζιυ ιαξ αάγεζ», ζην. 25). Δ θμζκζηζά έπεζ ιεηαηναπεί ζε επζηίκδοκμ εευ ημο ηαημφ 

(ζην. 27- 29). H ζδιαζία πμο δζααάγμοκ ηα θμοθμφδζα ζε αοηά ηα “ζδιεία” είκαζ ιία 

ζδιαζία ηνμιαηηζηή, ηαεχξ δ θμζκζηζά ιεηαηνέπεηαζ ζε εευ πμο γδηάεζ «θυνμ 

αζιαημπυηζζημ»
502

, ςζηυζμ ζοκηδνεί ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ θοζζηχκ δεδμιέκςκ ςξ ζδιείςκ. 

Tμ ηέθμξ ημο εθζάθηδ ένπεηαζ, υηακ ηα θμοθμφδζα ζηνέθμκηαζ εζξ εαοηυκ ηαζ ακαβκςνίγμοκ 

ηδκ εκδμβεκή ημο πνμέθεοζδ («Γζ‟ αοηυ βαθάγζα ιέζα ιαξ ηαζ ιαφνα ακηάια,» ζην. 30 ηαζ 

                                                 
502

. Γφνς ζημ εέια ημο αζιμδζρμφξ εεμφ, αθ. ηαζ ημ πμίδια «Πνμζεοπή ηςκ πνχηςκ ακενχπςκ»: ηυι.5, 

Kνκκάηηα απφ ην ηξαγνχδη ηνπ ήιηνπ, 1899, 97. 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



242 

 

«Ήθζε, ηα ιαφνα μκείναηα πάν‟ ηα ηαζ πκίπηα, [...]/ ηδξ Kαθθμκήξ πακημφ ηοιάηζζε, ς 

πμνθφνα,/ η‟ δ πθάζδ αξ βίκδ αβάπδ ηζ αξ πηοπάδ ζα θφνα!», ζην. 31). 

 Συζμ δ ακαβκχνζζδ ηδξ πμζδηζηήξ ημοξ απμζημθήξ υζμ ηαζ δ επίβκςζδ υηζ δεκ 

αθέπμοκ ημκ ηυζιμ ημοξ υπςξ αοηυξ είκαζ ακηζηεζιεκζηά, αθθά υπςξ ημκ ιεηαιμνθχκεζ δ 

θακηαζία ημοξ έπμοκ ελίζμο ιεβάθδ ζδιαζία βζα ηδκ αβςβή ηδξ ηαηακυδζδξ ημο εαοημφ 

ημοξ ηαζ ημο πενζαμθζμφ. Ώοηή δ ζοιθζθίςζδ ιε ημ εκδεπυιεκμ δ πνμέθεοζδ ηδξ 

ζδιαζίαξ, ηδκ μπμία ςξ ηχνα απέδζδακ ζημ ακηζηείιεκμ (ζημκ ηυζιμ πμο ηα πενζαάθθεζ), 

κα πνμένπεηαζ απυ ηα ίδζα, απυ ημ οπμηείιεκμ, πνμεημζιάγεζ ηδκ αθθαβή φθμοξ ηςκ 

θμοθμοδζχκ- ιμκμθμβζζηχκ ζηζξ ηεθεοηαίεξ ζηνμθέξ ημο ιμκμθυβμο. Κονίςξ, υιςξ, 

πνμεημζιάγεζ ηδ ιεηααμθή ηδξ απμηνζηζηήξ ζηάζδξ ηςκ θμοθμοδζχκ, έκακηζ ηδξ δζηήξ ημοξ 

εέζδξ ηαζ ηδξ εέζδξ ηδξ θμζκζηζάξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα θμοθμφδζα ιέπνζ αοημφ ημο 

ζδιείμο ακηζιεηχπζγακ απαλζςηζηά ηδ δζηή ημοξ αζάθεοηδ εέζδ ηάης απυ ημκ ίζηζμ ηδξ 

θμζκζηζάξ ηαζ πνυααθθακ ζε αοηή ηδκ επζεοιία ημοξ βζα ημκ ακμζπηυ ιεβάθμ πχνμ ηαζ ηδκ 

επζημζκςκία. Oζ ιμκμθμβζζηέξ δεκ απμζφνμοκ ηδ αεααζυηδηά ημοξ υηζ δ θμζκζηζά έπεζ 

πνμκμιζαηή πνυζααζδ ζε αοηυ πμο επζεοιμφκ:  «Ξδιένςζε. Tμ θςξ πίθζα ζμο ζπένκεζ 

ιάηζα,/ βζα κ‟ αβηαθζάγδξ ηα αμοκά ηαζ ηα νμοιάκζα,/ ζηα δέκηνα ηζξ θςθζέξ, ζηζξ πχνεξ ηα 

παθάηζα,/ ηαζ ηα ηανάαζα ζη‟ ακμζπηά ηαζ ζηα θζιάκζα. (ζην. 32) [...]// Mζθάξ ιε ημκ ασηυ 

ηαζ ιε ημκ πεθεηάκμ,/ νμοθάξ ηδ ιμοζζηή ημο ηυζιμο ζηάθα ζηάθα,/ αθέπεζξ ηα ιαηνζκά, 

ηα βφνς ηαζ η‟ απάκς,/ η‟ απένακηα ηαζ η‟ άπζαζηα ηαζ ηα ιεβάθα,/ ακηαπμηνίκεζαζ ιε 

ηάεε αενμπθάκμ,/ ιε απηίδεξ, ιε θηενά, ιε ηδκ παβηυζιζα ζηάθα.» (ζην. 33). Χζηυζμ, ηδξ 

απεοεφκμοκ θυβμ ιε αοημπεπμίεδζδ, ακηαβςκζζηζηά, ηαεχξ δ δζηή ημοξ, ζπεηζηή πνμξ ηδ 

θμζκζηζά εέζδ, έπεζ επίζδξ ιεηααθδεεί ζε αλία («Kζ ειείξ βονηά ζηδ βδ, δανιέκ‟ απυ ιζα 

θφπδ,/ αημφζαιε ηδξ βδξ ημ ιέβα ηανδζμπηφπζ» ζην. 33 ηαζ «Nέμ ηναβμφδζ αθάκηαζημ πμο 

δεκ εζπχεδ,/ ήπμξ πμο ηίπμη‟ απυ ιέζα ημο δε θείπεζ· [...]/ ηάηζ πμο ιέκεζ αλήβδημ ηαζ ζε 

πενκάεζ!» ζην. 34). Σα θμοθμφδζα απαζημφκ ηδκ ακηαπυηνζζδ ηδξ θμζκζηζάξ, βζαηί, ακ αοηή 

έπεζ πνυζααζδ ζημ αένζκμ, εηείκα έπμοκ πνυζααζδ ζημ, ηαη‟ αοηά, ζοιπθήνςια ηδξ 

πμζδηζηήξ ειπεζνίαξ, δδθαδή, ζημ ηανδζμπηφπζ ηδξ βδξ, ζημκ ηυζιμ ηςκ ακενχπςκ, ζημκ 

εείμ ηυζιμ πμο έβζκε ζδέα ηαζ απμηαθφθεδηε ζηδ δζηή ημοξ ζηέρδ. 

 H αιθζεοιία, ςζηυζμ, βφνς απυ ηδκ ζδακζηή πμζδηζηή απμηαθφπηεηαζ απυ ηδκ 

ακηίθαζδ ακάιεζα ζημκ ζζπονζζιυ ημοξ υηζ ζημ ηναβμφδζ ηδξ βδξ οπάνπεζ «ήπμξ πμο 

ηίπμη‟ απυ ιέζα ημο δε ιείπεη» ηαζ ζηδκ επζιμκή ημοξ κα «ηαζνζάλμοκ» δφμ ζημζπεία: ηδκ 

ζζημνία ημο αένζκμο ιε ημ ζοκαλάνζ ημο ιαφνμο, ηδ δφκαιδ ιε ηδ πάνδ (ζην. 35). Δ 

φζηαηδ ιεευδεοζδ βζα ηδκ ελχεδζδ ηδξ θμζκζηζάξ ζε απυηνζζδ ζοκδοάγεζ ημ ζημζπείμ ηδξ 

αοημπεπμίεδζδξ ηαζ ηδξ απυβκςζδξ. Tμ ζημζπείμ ηδξ απυβκςζδξ βίκεηαζ ακηζθδπηυ ζδίςξ 

ζηδ ζηνμθή 37, υπμο δ θμζκζηζά πανμοζζάγεηαζ απυ ηδ ιία πθεονά «αλήβδηδ ηαζ ςναία» 
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ηαζ απυ ηδκ άθθδ «απάκηνεοηδ, άηανπδ». Πζμ ακαζνεηζηά, ιάθζζηα, δ ειθαηζηή πνήζδ ηδξ 

ακηςκοιίαξ ζημοξ ζηίπμοξ «Bμοθήεδ μ εείμξ ηυζιμξ, η‟ έβζκεκ Iδέα,/ ηαζ ζηε δηθή καο 

θακενχεδηε ηδ ζηέρδ.» (ζην. 37) θαίκεηαζ κα οπμκμεί ημκ απμηθεζζιυ ηδξ θμζκζηζάξ απυ 

ημ πχνμ ηςκ ζδεχκ (ηάηζ πμο, ακ ζζπφεζ, ηάκεζ αηυιδ πζμ έκημκδ ηδκ αίζεδζδ υηζ είκαζ 

ιάηαζμ ημ δζάαδιά ημοξ κα γδηάκε απυηνζζδ απυ ηδ θμζκζηζά). 

 ημ ίδζμ ηιήια ημο ιμκμθυβμο, ηα θμοθμφδζα απμδέπμκηαζ ηδ εκδηυηδηά ημοξ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκ αοηή ηδκ απμδμπή βζα κα ηαηαζηήζμοκ ζαθή ημκ επείβμκηα παναηηήνα ηδξ 

απυηνζζδξ ηδξ θμζκζηζάξ («Tχνα ζ‟ αζκίβιαηα ηαζ ζε ζημηάδζα κέα/ είκ‟ έημζιδ δ γςμφθα 

ιαξ βζα κα ιζζέρδ./ - Χ Φμζκζηζά, απμηνίζμο· κα! θοθάεζ ηανηένζ,/ πνζκ πδξ ημ θυβμ ημκ 

οπένηαημ, έκα πένζ!», ζην. 37). Δ θμζκζηζά, αέααζα, εα ιείκεζ ιέπνζ ηέθμοξ ζζςπδθή. Οζ 

ιμκμθμβζζηέξ ζηαιαημφκ ημ ιμκυθμβυ ημοξ ιε ηδκ εκηφπςζδ ημο επζηείιεκμο εακάημο 

ημοξ (ζην. 38) ηαζ ιε ηδκ εκηφπςζδ υηζ ημ πέναζιά ημοξ απυ ημκ ηυζιμ δεκ εα 

ικδιμκεοηεί (ζην. 39). Aπμδέπμκηαζ μνζζηζηά υηζ δ θαπηάνα ημοξ βζα επζημζκςκία δεκ εα 

ζηακμπμζδεεί, ςζηυζμ, ηναημφκ ςξ εεηζηυ ημ υηζ ημ ηναβμφδζ ημοξ εα δζανηέζεζ («έκα 

κηφια/ ιε κέα ιζα θάιρδ απάθαζηδ εα ζε ζημθίζδ,/ ηαζ εα είκαζ δ ζηέρδ ιαξ ηζ μ θυβμξ 

ιαξ ηαζ δ νίια.» ζην. 39). Οζ ηεθεοηαίεξ αεααζυηδηέξ ημοξ ζπδιαηίγμοκ εη κέμο ηδκ 

εζνςκζηή δμιή ηαηά ηδκ μπμία μ ακαβκχζηδξ έπεζ πθδνέζηενδ πνμμπηζηή απυ ημκ 

ιμκμθμβζζηή πάκς ζηδκ πενίζηαζδ ημο ιμκμθυβμο. O ακαβκχζηδξ λένεζ υηζ «ημο δζάαα 

[ημοξ] ημ θάκηαζια» (ζην. 39) έπεζ ζοβηναηδεεί απυ ημ “ικδιείμ” ημο πμζήιαημξ. O 

ηενιαηζζιυξ ημο ιμκμθυβμο ημοξ, υπςξ ζζπφεζ βεκζηυηενα ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ, δεκ ζοιπίπηεζ θμβζηά ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ 

ηαηακυδζδξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B8). Tα θμοθμφδζα δεκ ελάκηθδζακ ηα 

εκδεπυιεκα πμο αθμνμφκ ζημ εβχ ημοξ ηαζ ζηδ ζπέζδ ημοξ ιε ηδ θμζκζηζά, βζαηί μ ηφηθμξ 

ηςκ εκδεπμιέκςκ δεκ είκαζ δοκαηυκ, απυ θμβζηή άπμρδ, κα ελακηθδεεί. Ώοηυ πμο 

πανμοζζάγεηαζ κα πνμηαθεί εδχ ηδ δζαημπή ημο ιμκμθυβμο ηαζ ηδξ ηαηακμδηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ είκαζ δ εκηφπςζδ ηςκ ιμκμθμβζζηχκ υηζ επίηεζηαζ μ εάκαηυξ ημοξ. Έηζζ, 

ηεθεοηαία πνάλδ ημο ζοβηεηνζιέκμο δνάιαημξ ηαηακυδζδξ είκαζ δ ζζςπή πμο βεκκά μ 

εάκαημξ. 

 

Γ2- δ. H θωκηθή εθδνρή ηνπ δξακαηηθνύ κνλνιόγνπ: «H Πξωηνρξνληά» (Γ. 

Σνιωκόο). 

 ημ ζδιείμ αοηυ εα δζαθμνμπμζδεεί ιία ζδζαίηενδ εηδμπή δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ, 

μζ ηςιζημί ιμκυθμβμζ, δ μπμία πανμοζζάγεζ ακάθμβδ θμβζηή ηαζ ακάθμβδ αλζμπμίδζδ ηςκ 

ιμκμδναιαηζηχκ ηαηδβμνζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ, ιε εηείκδ πμο ειθακίγεηαζ ζημοξ 

δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ. Aοηή δ εηδμπή ιμκμθυβςκ παναηηδνίγεηαζ απυ ηα ελήξ: H 
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εειαηζηή ηδξ είκαζ παιδθή, ιε έιθαζδ ζημ ηςιζηυ ζημζπείμ. Σμ ηςιζηυ ζημζπείμ 

ακαδφεηαζ ςξ ζδζυηδηα ημο ίδζμο ημο ιμκμθμβζζηή. Tα οπμηείιεκα εηθμνάξ 

πανμοζζάγμκηαζ, ηαηά ηακυκα, ιε ανκδηζηυ ήεμξ, ςζηυζμ ημ ανκδηζηυ ήεμξ ημοξ είκαζ 

ααθααέξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ άθθςκ παναηηήνςκ (δεκ είκαζ θζαξηηθφλ
503

). 

 ημκ ηςιζηυ ιμκυθμβμ, δ εζνςκζηή δμιή ιέζς ηδξ μπμίαξ μ ακαβκχζηδξ είκαζ ζε 

εέζδ κα αλζμθμβεί ζςζηυηενα, ζθαζνζηυηενα απυ ημκ ιμκμθμβζζηή (δμιή πμο είκαζ 

δοκαηυκ κα ειθακίγεηαζ ζε υθα ηα ιμκμδναιαηζηά είδδ) παίνκεζ ηδκ εζδζηυηενδ ιμνθή ηδξ 

ακεπίβκςζηδξ αοημτπμκυιεοζδξ ηαζ ειθακίγεηαζ οπμπνεςηζηά. Οζ ιμκμθμβζζηέξ 

ακηζπνμζςπεφμοκ, ζοκήεςξ, έκακ μνζζιέκμ ηφπμ κμμηνμπίαξ, επαββεθιαηζηυ, θοθεηζηυ 

η.θ.π. ημ πθαίζζμ ημο ζοζηήιαηυξ ιαξ μζ ηςιζημί ιμκυθμβμζ δεκ έπμοκ αοημηέθεζα, 

ηαεχξ μ εειαηζηυξ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ελεζδζηεφμκηαζ δεκ απμηεθεί πανάιεηνμ 

πνμζδζμνζζιμφ ηςκ εζδχκ. Βθυζμκ πανμοζζάγμοκ ακηίζημζπδ θμβζηή ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ 

ιμκμδναιαηζηχκ ηαηδβμνζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ ιε εηείκδ πμο ειθακίγεηαζ ζημοξ 

δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ ηαζ δζαθένμοκ απυ αοημφξ ηονίςξ ηαηά ημ υηζ ημ ήεμξ ημο 

ιμκμθμβζζηή είκαζ ηςιζηυ, ηνίεδηε ζηυπζιμ κα ελεηαζημφκ ςξ ιία εηδμπή ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο
504

. 

 Βηηυξ απυ ημ ήεμξ ημο ίδζμο ημο ιμκμθμβζζηή, έκαξ αηυιδ πανάβμκηαξ πμο 

ζοιαάθθεζ ζηδκ παναβςβή ημο ηςιζημφ απμηεθέζιαημξ είκαζ δ ίδζα δ ιμκμπνμμπηζηή 

θμβζηή. Tα ζημζπεία εηείκα ηα μπμία ζοκζζημφκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ θμβζηή είκαζ εδχ 

οπμβναιιζζιέκα. Έηζζ, δ ακαλζμπζζηία ημο ιμκμθμβζζηή ζε ζπέζδ ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο 

πενκμφκ ζημ θυβμ ημο, μζ ηνυπμζ απεφεοκζδξ ημοξ μπμίμοξ πανμοζζάγεηαζ κα 

πνδζζιμπμζεί, ηαεχξ ηαζ μζ ενιδκεοηζηέξ ημο ιεεμδεφζεζξ, ζπεδυκ πάκηα ζοκμδεφμκηαζ 

απυ ηδκ ειθαηζηή ακάδοζδ ηςκ εειάηςκ ηδξ ζςιαηζηυηδηαξ, ηδξ οπμρίαξ ηαζ ηδξ ζζςπήξ. 

                                                 
503

. Γζα ηδκ έκκμζα ημο θζαξηηθνχ, αθ. Aνζζημηέθμοξ. Πεξί Πνηεηηθήο, υ.π., 1449b: 1, 45- 46: «H δε ηςιςδία 

εζηίκ, χζπεν είπμιεκ, ιίιδζζξ θαοθμηένςκ ιεκ, μο ιέκημζ ηαηά πάζακ ηαηίακ, αθθά ημο αζζπνμφ εζηζ ημ 

βεθμίμκ ιυνζμκ· ημ βαν βεθμίμκ εζηζκ αιάνηδια ηζ ηαζ αίζπμξ ακχδοκμκ ηαζ μο θεανηζηυκ, μίμκ εοεφξ ημ 

βεθμίμκ πνυζςπμκ αζζπνυκ ηζ ηαζ δζεζηναιιέκμκ άκεο μδφκδξ». Οζ ιμκμθμβζζηέξ ζημκ ηςιζηυ ιμκυθμβμ, 

παναιέκμοκ αιεηακυδημζ (αηυιδ ηαζ υηακ πανμοζζάγμκηαζ κα παναδέπμκηαζ ημ εθάηηςιά ημοξ, υπςξ μ 

ιμκμθμβζζηήξ ζημ πμίδια «Aπμθμβία ημο ενέηδ» πμο ζπμθζάγμοιε παναηάης), ζημζπείμ άιεζα ζπεηζγυιεκμ 

ιε ηδ δμιή ηδξ ακεπίβκςζηδξ αοημτπμκυιεοζδξ. Βκδζαθένμκ έπεζ απυ αοηή ηδκ άπμρδ μ ηςιζηυξ ιμκυθμβμξ 

ημο «Θνήκμξ ημο θαθθίδμο ημο πηςπμφ» (ανπέξ 17
μο

 αζχκα). O ιμκμθμβζζηήξ ενδκεί βζα ηδκ μζημκμιζηή ημο 

έκδεζα, ζηδκ μπμία μδδβήεδηε απυ ηδ ζπαηάθδ, αθθά πμοεεκά δεκ ιεηακμεί βζα ηδ ζπάηαθδ γςή ημο. 

Φαίκεηαζ πενζζζυηενμ κα ενδκεί βζαηί δεκ ιπμνεί κα ζοκεπίζεζ κα γεζ πθμφζζα (λμδεφμκηαξ) ηαζ βζαηί μζ θίθμζ 

ηαζ μζ ζοββεκείξ δεκ ημκ αμδεμφκ. Γζα ημ ηείιεκμ, αθ. Ν. Πακαβζςηάηδξ, «Θνήκμξ ημο Φαθθίδμο ημο 

πηςπμφ», Θεζαπξίζκαηα 23 (1993), 222- 289. Kαηά ημκ Πακαβζςηάηδ, («Tμ πνυηοπμ ημο “Φαθθίδμο”»: 

Πξαθηηθά A’ Δηεζλνχο Σπλεδξίνπ Σπγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο. Σρέζεηο ηεο ειιεληθήο κε ηηο μέλεο ινγνηερλίεο. 

28 Nνεκβξίνπ- 1 Δεθεκβξίνπ 1991, Aεήκα, Αυιμξ, 1995, 529-553), ημ πμίδια δζαζηεοάζηδηε απυ ηα 

ζηαθζηά, βζα κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ζκηενιέδζμ. 
504

. Βκκμείηαζ υηζ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, είκαζ δοκαηή ιία άθθδ επζθμβή, δ μπμία εα 

πνμέηνζκε ςξ ζημζπείμ εζδμθμβζηήξ ελεζδίηεοζδξ ημ ήεμξ ηςκ ιμκμθμβζζηχκ. O θυβμξ πμο ιαξ μδήβδζε κα 

ζπμθζάζμοιε αοηή ηδκ εηδμπή είκαζ μ ιεβάθμξ ανζειυξ πμζδιάηςκ πμο ακήημοκ ζε αοηήκ. 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



245 

 

 O ιμκμθμβζζηήξ πανμοζζάγεηαζ ςξ ενιδκεοηήξ ημο εαοημφ ημο ζε ζπέζδ ιε ημοξ 

άθθμοξ ηαζ ηςκ άθθςκ ζε ζπέζδ ιε ημκ εαοηυ ημο, μ μπμίμξ, ςξ ενιδκεοηήξ, ακεπίβκςζηα, 

δζαηςιςδείηαζ ιαγί ιε ηδκ επζημζκςκζαηή θμβζηή ηαεεαοηή. Δ δζαδζηαζία ηδξ ηαηακυδζδξ 

ζημκ ηςιζηυ ιμκυθμβμ πανμοζζάγεηαζ ηονίςξ ςξ απυπεζνα μνεήξ εηηίιδζδξ ημο εβχ ζε 

ζπέζδ ιε ημοξ άθθμοξ ηαζ βζα αοηυκ ημ θυβμ μζ ηςιζημί ιμκυθμβμζ πενζθαιαάκμοκ ζοπκά 

ημ ζημζπείμ ηδξ αοημτπενάζπζζδξ. Έηζζ, μ θυβμξ ηαζ δ πνμμπηζηή ηςκ άθθςκ πενκά, ηαηά 

ηακυκα, ζημκ ιμκυθμβμ ιε ηδ ιμνθή ηδξ εοεείαξ πανάεεζδξ, ιε ηνυπμ πμο δ πνμμπηζηή 

ηςκ άθθςκ κα ιδκ δζαπέεηαζ ζηδκ πνμμπηζηή ημο ιμκμθμβζζηή, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ημκ 

δναιαηζηυ ιμκυθμβμ. Καη‟ αοηυ ημκ ηνυπμ δ ιδ μζηεία πνμμπηζηή ακηζιεηςπίγεηαζ απυ 

ημκ ιμκμθμβζζηή ςξ ζφκμθμ. 

 O ηςιζηυξ ιμκυθμβμξ έπεζ μνζζιέκα πανειθενή παναηηδνζζηζηά ιε ημ είδμξ ημο 

ιεζηημφ ιμκμθυβμο (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ5) ηαζ, ζοβηεηνζιέκα, ημ ανκδηζηυ ήεμξ 

ημο ιμκμθμβζζηή ηαζ ηδ δζαηςιχδδζή ημο. Χζηυζμ, μ ιεζηηυξ ιμκυθμβμξ δζαθένεζ απυ 

ημκ ηςιζηυ απυ δφμ ηνίζζιεξ απυρεζξ. Ώπυ ηδκ άπμρδ ηδξ πναβιαημθμβζηήξ ημο αζπιήξ, μ 

ιεζηηυξ ιμκυθμβμξ δεκ δζαηςιςδεί απθχξ ημκ ιμκμθμβζζηή, αθθά ημκ ηαεζζηά ζηυπμ 

ζάηζναξ ζδζαίηενα ζηθδνήξ, ηάηζ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ υηζ ημ ανκδηζηυ ήεμξ ηςκ 

ιμκμθμβζζηχκ ζημοξ ιεζηημφξ ιμκμθυβμοξ πανμοζζάγεηαζ θεανηζηυ βζα ημοξ άθθμοξ 

παναηηήνεξ. Ώπυ ηδκ άπμρδ ηδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ 

ηαηδβμνίαξ, μ ηςιζηυξ ιμκυθμβμξ ααζίγεηαζ ζηδ ζοκεηηζηή πανμοζίαζδ ηδξ πνμμπηζηήξ 

ημο ιμκμθμβζζηή, ζε ακηίεεζδ ιε αοηυ πμο ζζπφεζ ζημκ ιεζηηυ ιμκυθμβμ. Οζ πενζπηχζεζξ 

ηςιζηχκ ιμκμθυβςκ πμο ανίζημκηαζ ζηα υνζα ημο είδμοξ ημο ιεζηημφ ιμκμθυβμο, 

αθμνμφκ ζοκήεςξ ζε ηείιεκα ζηα μπμία δζαννδβκφεηαζ δ δμιή ηδξ ακεπίβκςζηδξ 

αοημτπμκυιεοζδξ, ηαζ άνα δζαηανάζζεηαζ δ ζζμννμπία ακάιεζα ζηδ δζαηςιχδδζδ ηαζ 

ζηδκ εκηφπςζδ ηδξ εζςηενζηήξ ζοκμπήξ ημο θυβμο ημο ιμκμθμβζζηή. 

 Χξ πανάδεζβια ηςιζημφ ιμκμθυβμο ζημ μπμίμ ζοκηδνείηαζ δ ζζμννμπία ακάιεζα 

ζηδκ πανμοζίαζδ ημο ιμκμθμβζζηή ςξ ηςιζημφ παναηηήνα ηαζ ςξ ενιδκεοηή, εα 

ακαθοεεί δ «Πνςημπνμκζά»
505

 ημο Α. μθςιμφ. Πανάθθδθα, ζημ πμίδια αοηυ μ 

ιμκμθμβζζηήξ δεκ ακηζπνμζςπεφεζ έκακ μνζζιέκμ ηφπμ, αθθά είκαζ παναηηήναξ πμο 

ακαπανζζηά ζζημνζηυ πνυζςπμ, ημκ βζαηνυ Αζμκφζζμ PμΎδδ
506

. Δ δζαηςιχδδζδ ημο PμΎδδ 

                                                 
505

. Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. A‟, υ.π., 267- 276. 
506

. Δ ζζημνία ηδξ ζφκεεζδξ ηςκ πμζδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ PμΎδδ είκαζ βκςζηή. Τπμηίεεηαζ υηζ 

βνάθμκηακ απυ ημκ Iηαθυ ζενέα Mανυκδ. Ο PμΎδδξ απακημφζε ζηζξ πμζδηζηέξ επζεέζεζξ ιε δζηά ημο 

πμζήιαηα. ηδ δζάεεζή ιαξ έπμοιε δεηαηέζζενα πμζήιαηα, έκηεηα ζηαθζηά ηαζ ηνία εθθδκζηά, ηα 

πενζζζυηενα απυ πεζνυβναθα ηδξ επμπήξ ηζ υπζ απυ αοηυβναθα. Σμ πμίδια «Πνςημπνμκζά» ημ έπεζ 

δδιμζζεφζεζ μ Πμθοθάξ. Έπεζ πναβιαηζηή αθμνιή, ιζα επίζηερδ πμο έηακε μ PμΎδδξ ζημκ μθςιυ ηδκ 

Πνςημπνμκζά ημο 1824. φιθςκα ιε ηδκ εηηίιδζδ ημο Πμθοθά (αθ. Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. Ώ‟, 

υ.π., 364) απμηεθεί ιζα «ζοκμπηζηή εζηυκα ημο PμΎδδ». Eηηυξ απυ ηδκ «Πνςημπνμκζά», ηςιζηυξ ιμκυθμβμξ 
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επζηοβπάκεηαζ έιιεζα, απυ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδ δζάνενςζδ ημο ιμκμθυβμο ημο. O ίδζμξ 

μ μιζθδηήξ δεκ ζοκεζδδημπμζεί ηδκ εκηφπςζδ πμο δδιζμονβεί μ θυβμξ ημο, ηαζ δ 

ακεπίβκςζηδ αοημτπμκυιεοζδ δδιζμονβεί εζνςκεία ηαηαζηάζεςκ
507

. O μιζθδηήξ 

οπεναζπίγεηαζ ημκ εαοηυ ημο έκακηζ δζαηοπςιέκςκ ή οπμκμμφιεκςκ ηαηδβμνζχκ ηαζ, έηζζ, 

μ ιμκυθμβμξ έπεζ απμθμβδηζηυ παναηηήνα. Βίκαζ έκαξ ιμκυθμβμξ, μ μπμίμξ οπμηίεεηαζ υηζ 

πνμηαθείηαζ απυ ηδκ πίεζδ πμο αζηεί δ πνμμπηζηή ηςκ άθθςκ ζημκ ιμκμθμβζζηή. 

 ημ πμίδια επζδζχηεηαζ ημ βέθζμ, αθθά αοηή δ επζδίςλδ δεκ είκαζ αιζβήξ. 

οκοπάνπεζ ιε ηδκ πανμοζίαζδ ημο ιμκμθμβζζηή ςξ ηςιζημφ ενιδκεοηή. Δ πενίζηαζδ 

έπεζ ςξ ελήξ. Βίκαζ Πνςημπνμκζά ηαζ μ PμΎδδξ έπεζ πάεζ κα επζζηεθηεί ημκ μθςιυ. Καηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ επίζηερδξ μ εββεβναιιέκμξ ηεζιεκζηά απμδέηηδξ, μ “μθςιυξ”, δεκ 

πνμθαααίκεζ κα ανενχζεζ θέλδ. O ζοκμιζθδηήξ έπεζ ιεηαηναπεί ζε αμοαυ εεαηή ηαζ 

αηνμαηή, βζαηί μ PμΎδδξ, ηαεχξ ιζθά, πάκεζ ηδκ επαθή ημο ιε ημκ απμδέηηδ. Βδχ, δ 

φπανλδ απμδέηηδ εκζζπφεζ ηδκ ακηίεεηδ εκηφπςζδ πμο θμβζηά εα δδιζμονβμφζε δ 

πανμοζία ημο· ακηί κα παναημθμοεμφιε έκα πνυζςπμ πμο ιζθάεζ ζε ηάπμζμ άθθμ, αημφιε 

έκα πνυζςπμ πμο δεκ έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα επζημζκςκεί. 

 πςξ ακαθένεδηε, ημ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ 

πνμηφπηεζ ιέζς πνμζςπμπμζδηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Δ πνμμπηζηή ημο πανμοζζάγεηαζ 

πνμζδζμνζζιέκδ απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ ημο ζημκ πχνμ, ημκ πνυκμ ηαζ ηζξ 

δναζηδνζυηδηέξ ημο. O θυβμξ ημο PμΎδδ είκαζ πθδνμθμνζαηά ηαζ αλζμθμβζηά ακαλζυπζζημξ, 

ιε ηδκ έκκμζα υηζ μζ πθδνμθμνίεξ, αοηά πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημκ ιμκυθμβυ ημο ςξ 

δεδμιέκα, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα απμζοκδεεμφκ απυ ηδκ δζηή ημο παναηδνδηζηή ζημπζά. 

Μάθζζηα, βφνς ζημ εέια ηδξ ζςιαηζηυηδηαξ, μνβακχκεηαζ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ ιμκυθμβμ 

ιία εκυηδηά ημο (ζη. 161- 260)
508

. ημ ηιήια πμο πνμδβείηαζ (ζη. 140- 159) μ PμΎδδξ 

θακηάγεηαζ υηζ δίκεζ ιζα ζεζνά ζοκηαβχκ, πμο έπμοκ ημζκυ πανμκμιαζηή υηζ δ αζεέκεζα εα 

πενάζεζ απυ ιυκδ ηδξ. O μιζθδηήξ ζζπονίγεηαζ υηζ μζ πμζηίθεξ ζοκηαβέξ ακηζιεηςπίγμοκ ηα 

ζοιπηχιαηα ηαζ υπζ ηζξ αζηίεξ ηςκ αζεεκεζχκ, μζ μπμίεξ παναιέκμοκ βζα ηδκ ζαηνζηή 

«ιοζηήνζα» ηαζ, ειιέκμκηαξ ζηδκ άπμρδ υηζ δ ζαηνζηή βκςνίγεζ ιυκμ ηα απμηεθέζιαηα 

                                                                                                                                                    
είκαζ ηαζ ημ ζηαθζηυ πμίδια «Sonetto burlesquo» («μκέημ αζηείμ»: Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. ΐ‟: 

Παξάξηεκα, υ.π., 58- 59). 
507

. Γζα ιζα πνχηδ ακαθμνά ζηδ πνήζδ ηςκ υνςκ «θεηηζηή εζνςκεία» (: εζνςκεία ημο θυβμο) ηαζ «εζνςκεία 

ηαηαζηάζεςκ», ηαζ ζηα πνμαθήιαηα πμο εέημοκ αθ. D.C. Muecke, Εηξσλεία, ζεζν. Δ βθχζζα ηδξ Kνζηζηήξ 

11, ιεη. Κ. Πφνγαξ, Aεήκα, Eνιήξ, 1974 (α‟ αββθ. έηδ. 1970), 74-77. 
508

. Πζμ παναηηδνζζηζημί ζηίπμζ βζα ηδκ πενζβναθή ημο «Bγζη»/ έιπκεοζδξ απυ ηδ ζημπζά ημο ζχιαημξ: «Eδχ 

αξ έθεμοκε μζ βζαηνμί/ Nα ιμο πμφκε, ακ είκ‟ ηαθμί,/ Tζ‟ καζ ηεζυ π‟ αημφς ιέζα ιμο/ Πάκηα ηυιμο 

ημιπμκένς·/ Γζαηί αηυια δεκ ημ λένς./ Έκα Bγζη ιεξ ζηα ιοαθά,/ Kζ υλς επίεεηα... απυ ηεζά! [...]/ Πνζπμφ 

βνάρς, εβχ δεκ είπα/ Eζξ ημ κμο ιμο ιία ηνίπα!/ λς έκα ακειμζηνμφθμοθμ/ Aπυ Bγζη ιεξ ζηα ιοαθά,/ 

Oφθμζ μζ βζαηνμί ημο ηυζιμο/ Tχνα αξ έθεμοκε- ια μιπνυξ ιμο!- [...]/ Καζ ημ Bγζη κ‟ ακαθζηζάνμοκε. [...]/ 

Γζα κ‟ αημφζηε... ηζ ηδνάγεηε;-/ Tromba acoustica πνεζάγεηαζ. [...]/ Signor Gall, ιεξ ζηζζ ηανηάθεξ/ 

Έζιπθαλεξ ηακέκα Bγζη;/ Mε ημ Bγζη πεηζέηαζ tutto/ Il sonetto ζημ πανηί,/ Ξάθκμο λάθκμο comme un rutto,/ 

πμο βζα κάαβδ δεκ ανβεί» (Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. Ώ‟, υ.π., 273, 274, 275, 276). 
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ηαζ υπζ ηζξ αζηίεξ ηςκ δζαθυνςκ ηαηαζηάζεςκ (παεμθμβία), πνμηαθεί, ζηδ θακηαζία ημο, 

ημοξ πζμ βκςζημφξ βζαηνμφξ κα ακαθφζμοκ ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ πμζδηζηήξ ημο έιπκεοζδξ 

(αζζεδηζηή). Ώημθμοεεί έκαξ ζοιθονιυξ παεμθμβίαξ- αζζεδηζηήξ, πμο ιεηαηνέπεηαζ ζε 

δίημπμ ιαπαίνζ βζα ημκ μιζθδηή. 

 H ααζζηυηενδ απυδεζλδ ηδκ μπμία πνμζημιίγεζ μ ιμκμθμβζζηήξ βζα κα οπμζηδνίλεζ 

υηζ δ ζαηνζηή δεκ είκαζ ζε εέζδ κα δζαβκχζεζ ηζξ ααεφηενεξ αζηίεξ ηςκ δζαθυνςκ 

ζοιπηςιάηςκ είκαζ δ ελήξ: Kακέκαξ βζαηνυξ δεκ ιπμνεί κα ακαηαθφρεζ ηδκ πνμέθεοζδ 

ηδξ πμζδηζηήξ έιπκεοζδξ ημο ιμκμθμβζζηή δ μπμία ειθακίγεζ ςξ ζφιπηςια ημ «Bγζη». 

Φακηάγεηαζ ιζα ελςθνεκζηή ζηδκή ηαηά ηδκ μπμία μζ βζαηνμί επζπεζνμφκ κα δζαπζζηχζμοκ 

ηδκ αζηία ημο «Bγζη» ηαζ απμηοβπάκμοκ, μπυηε ηαηαθήβεζ: «Concludiamo: δ θθοανία/ per 

gli effetti ιμκαπά,-/ sulle cause, -ηζζιμοηία,-/ μφηε θίβα μφηε πμθθά» (ζηίπ. 236- 239). 

Ώεέθδηά ημο, ςζηυζμ, μ ζοκδοαζιυξ παεμθμβίαξ - αζζεδηζηήξ ηδξ έιπκεοζδξ ζηνέθεηαζ 

εκακηίμκ ημο, βζαηί ακ ημ «Bγζη» αθμνά ζηδκ παεμθμβία, ιπμνεί κα απμηεθεί ζφιπηςια υπζ 

έιπκεοζδξ, αθθά ηνέθαξ. 

 H «Πνςημπνμκζά» είκαζ, επίζδξ, έκα απυ ηα ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα ζηα μπμία μ 

ακαβκχζηδξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα δζαπζζηχζεζ ηαημπζζηία απυ ηδκ πθεονά ημο 

ιμκμθμβζζηή
509

: «Mα πεξ ηζ / βζα θςηίηζ εζξ πθενςιή ιμο, / ηζ ιμο δίκμοκε μζ κμοκμί ιμο; / 

Με θμνηχκμοκηαζ μζ scoccioni / ηαζ παζκμφκε ημ Mανυκδ! / Tζ παζκέζιαηα! Mαπαίνζ, / κα 

παζκάξ ηέημζμ πνοζάθζ! / (Aβηαθά ιμο μ Θευξ ημ λένεζ / Kαζ βζα ηείκμοξ πυζα βνάθεζ.)» 

(ζη. 44- 52). Αφμ πθδνμθμνίεξ ζε αοημφξ ημο ζηίπμοξ είκαζ θακεαζιέκεξ· δ πνχηδ 

πθδνμθμνία, υηζ μ Mανυκδξ βνάθεζ ζάηζνεξ ζε αάνμξ ημο ιμκμθμβζζηή, είκαζ εζθαθιέκδ, 

επεζδή ελανηάηαζ απυ ηδκ πθδνμθμνζαηή πνμμπηζηυηδηά ημο. Δ δεφηενδ, υιςξ, υηζ μ 

Mανυκδξ βνάθεζ ζάηζνεξ ζε αάνμξ ηςκ άθθςκ ιεθχκ ηδξ πανέαξ, είκαζ ρέια. 

 Οζ ηνυπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ πανμοζζάγεηαζ κα ζοκηδνεί ημ ιμκμθμβζηυ 

επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ είκαζ, επίζδξ, ημκζζιέκμζ ιε έιθαζδ. Aπμδέηηδξ ημο ιμκμθυβμο 

οπμηίεεηαζ υηζ είκαζ μ μθςιυξ. O PμΎδδξ, υιςξ, είκαζ ζε ηέημζμ ααειυ απμννμθδιέκμξ 

απυ ηδκ ακάπηολδ ημο θυβμο ημο χζηε, υζεξ θμνέξ απεοεφκεζ θυβμ ζημκ απμδέηηδ ημο, 

ιμζάγεζ κα εοιάηαζ λαθκζηά ηδκ πανμοζία ημο ηαζ βζα θυβμοξ εεζιμηοπζημφξ κα ημο θέεζ 

ιζα ημοαέκηα, ηδκ μπμία, αιέζςξ, ακηζπανένπεηαζ ή ηδκ πνδζζιμπμζεί ςξ εθαθηήνζμ βζα κα 

επζζηνέρεζ ζε αοηά πμο απαζπμθμφκ ημκ ίδζμ. Tμπζηά, ςζηυζμ, μ PμΎδδξ απεοεφκεηαζ ζε 

παναηηήνεξ πμο απμοζζάγμοκ ηαζ έηζζ είκαζ αδφκαημκ κα ακηζδνάζμοκ. 

                                                 
509

 Δ ζοκδεέζηενδ πενίπηςζδ είκαζ μ ακαβκχζηδξ κα ακηζθαιαάκεηαζ υηζ εκδεπμιέκςξ μ ιμκμθμβζζηήξ είκαζ 

ειπνυεεηα ακαλζυπζζημξ ζημ επίπεδμ ηδξ πθδνμθμνίαξ, πςνίξ ςζηυζμ κα είκαζ αέααζμξ βζα αοηυ. ΐθ. 

εκυηδηα B5. 
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 O ιμκμθμβζζηήξ πζζηεφεζ υηζ, πάκς ζημ ααζζηυ εέια ημο θυβμο ημο πμο είκαζ δ 

πμζδηζηή ημο αλία, ηακείξ, εηηυξ απυ ημκ αηνμαηή ημο, δεκ ημκ ηαηαθαααίκεζ ηαζ δεκ ημκ 

εηηζιά
510

. Eηηυξ απυ ηδ ααζζηή ιεευδεοζδ απεφεοκζδξ, δδθαδή υηζ μ ιμκμθμβζζηήξ 

πανμοζζάγεηαζ κα ιζθά ιε ηυζμ ελδιιέκμ ηνυπμ πμο δεκ επζηνέπεζ δζαημπέξ, είκαζ εφημθμ 

ηακείξ κα δζαηνίκεζ ηαζ άθθεξ ιεεμδεφζεζξ: ηδκ πνμζπάεεζα κα ελαζθαθζζηεί δ ζοκαίκεζδ 

ημο απμδέηηδ, ιε ηδκ έιθαζδ υηζ θέεζ ηδκ αθήεεζα (π.π. «Γζαηί, πίζηερέ ιμο, εβχ,», ζηίπ. 

27· «Kαζ κα ιδκ λδιενςεχ,/ A δεκ ήεεθα ηζμο πς:», ζηίπ. 213- 214· «Oφθα ιμο είκ‟ ημο 

Bγζη παζδία,/ Oφθα, ια ηδκ Πακαβία!», ζηίπ. 257- 258), ηδκ πνμαμθή ηδξ ζοκαίκεζδξ ςξ 

αοημκυδηδξ, ζημ ααειυ πμο μ απμδέηηδξ δζαεέηεζ ζςζηή ηνίζδ (π.π. «μο ημ θές πςνίξ 

ιπανιπμφηα:/ Aκ ζμο ζηανθζζηή, ζε ημφηα/ ιέηνα αθθζχηζηα κα πάνδξ,/ δεκ είζαζ βζαηνυξ, 

ια Tζάνδξ./ πμζμξ εέθδ ηα ιοζηήνζα/ κα λαββθίζδ, έπεζ κηεθίνζα», ζηίπ. 163- 168), ή, 

ηέθμξ, ημκ ζζπονζζιυ υηζ μ ίδζμξ ηαζ μ απμδέηηδξ ημο έπμοκ ημζκέξ ειπεζνίεξ πμο 

ελαζθαθίγμοκ ηδκ αιμζααία ηαηακυδζδ (π.π. «Tμ Bγζη ηάπεζ βεκαιέκα/ υζα έπς 

ηαιςιέκα·/ Oφθα ιμο είκ‟ ημο Bγζη παζδία,/ Oφθα ια ηδκ Πακαβία!/ Mδ le cause- βζαηί 

πάκεζαζ·/ μο ηα θές, βζαηί ηα αζζεάκεζαζ·», ζηίπ. 255- 260). 

 πςξ ακαθέναιε, ζημοξ ηςιζημφξ ιμκμθυβμοξ δζαηςιςδείηαζ δ ιμκμπνμμπηζηή 

θμβζηή ηαζ δ ενιδκεοηζηή ιμκμιένεζα ηςκ ιμκμθμβζζηχκ. Aκαθέναιε αηυιδ υηζ ζημοξ 

ηςιζημφξ ιμκμθυβμοξ είκαζ έκημκδ δ πανμοζία ηδξ απμθμβίαξ. ημκ ιμκυθμβμ ημο PμΎδδ 

οπμκμιεφεηαζ ιε ζπανηανζζηυ ηνυπμ ηυζμ δ ενιδκεοηζηή ιμκμιένεζα υζμ ηαζ δ 

απμθμβδηζηή ηαηηζηή πμο ζηδνίγεηαζ ζε αοηή. O PμΎδδξ ζοβηεηνζιέκα ζε ιία εκυηδηα 

απμδέπεηαζ ελςθνεκζηέξ ηαηδβμνίεξ ζε αάνμξ ημο, ηζξ μπμίεξ έπεζ μ ίδζμξ επζκμήζεζ. Aοηυ, 

βζα κα δείλεζ υηζ μζ άθθμζ ηυζμ αδοκαημφκ κα ημκ ηαηακμήζμοκ, χζηε δεκ έπεζ ηακ κυδια 

κα ακαζνέζεζ ηζξ ζε αάνμξ ημο αζηζάζεζξ. 

 Mε δεδμιέκα υηζ παναβκςνίγεηαζ δ πμζδηζηή ημο αλία ηαζ υηζ δεκ οπάνπεζ 

πνυηθδζδ απυ πθεονάξ ημο, μιμθμβεί εζνςκζηά δζάθμνα θακηαζηζηά εβηθήιαηα (: είκαζ 

θίθμξ ημο Hθζμβάααθμο, ημο Tζαένζμο ηαζ ημο Nένςκα ζηα εβηθήιαηα ηςκ μπμίςκ οπήνλε 

δεζηυξ αοημονβυξ· είκαζ ηθέθηδξ, θμκζάξ, δδθδηδνζαζηήξ, ζη. 85- 118) βζα κα 

                                                 
510

. Mε αοηήκ ηδ αεααζυηδηα ηεθεζχκεζ ημκ ιμκυθμβυ ημο: «μο ηα θές, βζαηί ηα αζζεάκεζαζ» (Αζμκοζίμο 

μθςιμφ Άπαληα, ηυι. A‟, υ.π., 276). Tμ «Sonetto burlesquo» ηεθεζχκεζ ιε ακάθμβδ θνάζδ: «Eθαηάιαβεο, 

Eλμπυηαηε Λυνδε Όπαηε;» (Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. B‟: Παξάξηεκα, υ.π., 59), ενςηδιαηζημφ 

παναηηήνα εηεί. H ειιμκή ημο PμΎδδ είκαζ δ ακαβκχνζζδ ή δ παναβκχνζζδ ηδξ πμζδηζηήξ αλίαξ ημο. Aοηή 

ηδκ αλία οπεναζπζγυηακ ζημ ζμκέημ, ιπνμζηά ζε έκακ ηνζηή ανκδηζηά δζαηεεδιέκμ απέκακηί ημο, ηαζ αοηή 

ηδκ αλία, ηαζ ηδκ αδοκαιία ηςκ άθθςκ κα ηδκ ακαβκςνίζμοκ, ακαπηφζζεζ ηαζ ζηδκ «Πνςημπνμκζά». Aοηή ηδ 

θμνά υιςξ ημ ηάκεζ ιπνμζηά ζε ηνζηή ημκ μπμίμ εεςνεί εοκμσηυ. O μθςιυξ υπζ ιυκμ δεκ ημο ακαβκχνζγε 

πμζδηζηή αλία, αθθά ημκ εεςνμφζε ηαζ οπυδεζβια ηαημφ ζηζπμονβμφ. Bθ. (Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. 

Γ‟: Aιιεινγξαθία, επζι.- ιεη.- ζδι. Λ. Πμθίηδξ, Aεήκα, Ίηανμξ, 1991, 274- 279) ηαζ ηδκ επζζημθή ημο πνμξ 

Γαθαάκδ, ημο 1833, υπμο, εέθμκηαξ κα επζζδιάκεζ υηζ ημ πνήια δδιζμονβεί εοκμσηυ ημζκυ βζα ημκ πμζδηή, 

βνάθεζ υηζ αοηυ ημ ημζκυ εα ήηακ πνυεοιμ κα ανεζ ηαθά υζα βνάθεζ, «αηυιδ ηαζ ακ ήηακ πεζνυηενα απυ ημο 

PμΎδδ» (υ.π., 276). 
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οπμβναιιίζεζ ημκ άδζημ ηαηαηνεβιυ ημο. H απμηνζηζηή ηαηακυδζδ ημο εβχ, δ οπενάζπζζδ 

ηδξ αλίαξ ημο εβχ, εδχ ααζίγεηαζ ζημ ελήξ. O ιμκμθμβζζηήξ απμδέπεηαζ (εζνςκζηά, 

αεααίςξ) ελςθνεκζηά εβηθήιαηα, πανμοζζάγμκηαξ έηζζ ημκ θυβμ ηαζ ηδκ πνμμπηζηή ηςκ 

ηαηδβμνδηχκ ημο, ζε έκα πθαίζζμ πμο ηαηαννέεζ απυ ιυκμ ημο (ζοιθναζηζηή ηαηακυδζδ). 

 Yπμβναιιζζιέκμ είκαζ ηαζ ημ εέια ηδξ οπμρίαξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ελςημπζηή 

βκςζηζηή ζοβηνυηδζδ ημο ιμκμθμβζζηή: «Nα ζηδκ χνα πμο εβεκκήεδηα./ Έζιπθαλα ηαζ 

ημκ Tενηζέηδ/ κα ημζηάγδ ημκ Γναζζέηδ,/ ηυιμο ζπάς ημ θάνοββά ιμο/ θέμκηαξ ηα 

ζπνμπυγζηά ιμο·/ ημ Γναζζέηδ κα ημζηάδ/ ηαζ κα ημο παιμβεθάδ./ Nα ηζμο θίθμοξ πμο 

εβηαζκζάζηδηα!/ Kαζ πμον δεκ ελεημοηζάζηδηα·/ Γζαηί, πίζηερέ ιμο, εβχ,/ ηυιμο ζδχ βέθζμ 

ηνοθυ,/ ηυιμο ζδχ ηνοθή ιαηία,/ ιπαίκς πάκηα ζ‟ οπμρία» (ζηίπ. 18- 30). ημοξ ηςιζημφξ 

ιμκμθυβμοξ δ ίδζα δ ιμκμπνμμπηζηή θμβζηή είκαζ έκαξ απυ ημοξ πανάβμκηεξ πμο 

ζοκηεθμφκ ζηδκ ακάδοζδ ημο ηςιζημφ. H οπμρία, βζα πανάδεζβια, εδχ πανμοζζάγεηαζ ιε 

ηδ ιμνθή ηδξ έιιμκδξ ζδέαξ. 

 O ιμκυθμβμξ λεηζκά ιε ηδ δζαπίζηςζδ υηζ μζ ζπμοδέξ δεκ ημο πνυζθενακ ηδκ 

ακαβκχνζζδ πμο ακέιεκε. Aκηίεεηα, πενζβεθμφκ ημ πμζδηζηυ ημο ένβμ. Aηυιδ ηαζ μζ 

«θίθμζ» δεκ ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ πμζδηζηή ημο αλία, δεκ ημκ ηαηαθαααίκμοκ. Aοηυ, υιςξ, 

πμο ημκ ενεείγεζ είκαζ δ αίζεδζδ υηζ μζ άθθμζ ζοκςιμημφκ ζε αάνμξ ημο
511

. Oζ ζηίπμζ 

«ηυιμο ζδχ βέθζμ ηνοθυ, ηυιμο ζδχ ηνοθή ιαηία, ιπαίκς πάκηα ζ‟ οπμρία» 

απμηαθφπημοκ έκακ άκενςπμ πμο ράπκεζ κα ακαηαθφρεζ ηδκ ιδπακμνναθία ζε αάνμξ ημο 

ηαζ, αεααίςξ, ηδκ ακαηαθφπηεζ· έκακ άκενςπμ πμο αζζεάκεηαζ υηζ ηαηαδζχηεηαζ. 

 O ιμκυθμβμξ ημο PμΎδδ πνμηαθεί θοζζηά ημ βέθζμ. αηζνίγμκηαζ ηα επζιένμοξ 

εθαηηχιαηά ημο, αθθά ηαζ δ πδβή ημοξ, δδθαδή δ ιαηαζμδμλία, δ εβςπάεεζα πμο 

ζοζημηίγεζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηςκ άθθςκ.  Πανάθθδθα υιςξ, ζηδκ «Πνςημπνμκζά» 

δδιζμονβείηαζ εζνςκεία ηαηαζηάζεςκ, ηαεχξ μ μθςιυξ ζοκεέηεζ ιία ζεζνά εκηάζεςκ: 

ηδκ έκηαζδ ακάιεζα ζημ επζημζκςκζαηυ ζηδκζηυ ηαζ ζηδκ αδοκαιία ημο μιζθδηή κα 

ακηεπελέθεεζ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο· ηδκ έκηαζδ ακάιεζα ζηζξ πνμεέζεζξ ημο ηαζ ζηα 

απμηεθέζιαηα ημο θυβμο ημο· ηδκ έκηαζδ αηυιδ ακάιεζα ζηδκ εζηυκα πμο έπεζ βζα ημκ 

εαοηυ ημο ηαζ ζε εηείκδ πμο ζπδιαηίγεζ μ ακαβκχζηδξ. O ακαβκχζηδξ ηαηαθαααίκεζ ημκ 

μιζθδηή ηαθφηενα απυ υ,ηζ ηαηαθαααίκεζ μ ίδζμξ ημκ εαοηυ ημο. Kαζ υ,ηζ ηαηαθαααίκμοιε 

επζηοβπάκεηαζ ιε ηςιζηυ ηνυπμ. Παναημθμοεμφιε «απυ ιέζα» ημκ ηνυπμ πμο θεζημονβεί 

έκα ιοαθυ ημ μπμίμ έπεζ ιζα δζαζηνεαθςιέκδ εζηυκα ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, ηάηζ πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ επζθμβή ημο ηςιζημφ ιμκμθυβμο. O ηςιζηυξ ιμκυθμβμξ ιαξ επζηνέπεζ 

κα παναημθμοεήζμοιε ημκ εζνιυ ηδξ ζηέρδξ ημο μιζθδηή ηαζ, ηαεχξ ηα ήεμξ ημο 
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ηεθεοηαίμο δεκ είκαζ θεανηζηυ βζα ημοξ άθθμοξ, δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζοκδοαζιμφ ημο 

βέθζμο ιε ηδκ ηαηακυδζδ ζημ πθαίζζμ ιίαξ οπυεεζδξ, επζηνέπεζ δδθαδή ηδκ ακάδοζδ ημο 

ηςιζημφ. 

 ημκ ηςιζηυ ιμκυθμβμ ημο Λαζηανάημο «Aπμθμβία ημο ενέηδ»
512

, μ 

ιμκμθμβζζηήξ (μ μπμίμξ εηπνμζςπεί ημκ ηφπμ ημο ηζζββμφκδ), επίζδξ, πνμζπαεεί κα 

οπεναζπίζεζ ημκ εαοηυ ημο έκακηζ ηςκ ηαηδβμνζχκ πμο ημο πνμζάπημκηαζ, ιυκμ πμο, 

δζαθμνεηζηά απυ ημκ PμΎδδ, απμδέπεηαζ ηδκ φπανλή ημο εθαηηχιαημξ. πςξ ζε υθμοξ ημοξ 

ηςιζημφξ ιμκμθυβμοξ, μ ιμκμθμβζζηήξ- ενιδκεοηήξ ηδξ μζηείαξ ηαζ ηδξ λέκδξ πνμμπηζηήξ 

πανμοζζάγεηαζ κα πνμζεββίγεζ ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημο ηαζ ηδκ λέκδ πνμμπηζηή, 

παναιμνθχκμκηάξ ηα. H απμζζχπδζδ ημο απμδέηηδ επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηδξ ζοκεήηδξ 

ηαεεαοηήξ ηδξ απμθμβίαξ ηαζ ηδξ ανπήξ υηζ μζ άθθμζ δεκ ημκ ηνίκμοκ ζςζηά βζαηί δεκ 

ιεηέπμοκ ζηδ δζηή ημο ειπεζνία («Kυζιε, βζαηί κα ιε ιζζήξ,/ πςνίξ πμζχξ κα ι‟ εκκμήξ;»/ 

[...] «Ή θεξ εημφημ ημ πηζηζυ/ κα είκαζ εεθδιαηζηυ;/ Kαεχξ αέααζα εα πμφκε/ υθμζ υζμζ δε 

κμβμφκε»
513

). Tμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ εζςηενζηήξ δζαθμβμπμίδζδξ, υπςξ ζοιααίκεζ ζοπκά 

ζημοξ ηςιζημφξ ιμκμθυβμοξ, ααζίγεηαζ ζηδκ εοεεία πανάεεζδ ημο λέκμο θυβμο. O 

ακηίπαθμξ θυβμξ εδχ, ιάθζζηα, πενκάεζ ζημκ θυβμ ημο ιμκμθμβζζηή ζε έκα ιεβάθμ ηιήια 

ηαζ πςνίξ εζςηενζηέξ επειαάζεζξ. 

 H αοημτπενάζπζζδ, απυ ηδκ άθθδ πθεονά, θαιαάκεζ πχνα ιε υνμοξ 

αοημηαηακυδζδξ, χζηε δ απμθμβία κα απμηεθεί “ηαηακυδζδ ηδξ πνμέθεοζδξ ηδξ 

ηζζββμοκζάξ”. O ιμκμθμβζζηήξ απμδέπεηαζ ηδκ ηαηδβμνία, αθθά ηδκ εκηάζζεζ ζε 

ζοιθναγυιεκα ζςιαηζηυηδηαξ, ηα μπμία ηδκ ηάκμοκ κα θαίκεηαζ αεέθδημ εθάηηςια: «Mα 

ι‟ ειίζαεξ βζ‟ αννχζηζα/ πμο ήεεθ‟ έπς ζηα εκηυζηζα;/ Γζα ηακέκα ιαθίκμ;/ βζα ζηίννμ; 

βζα ηανηίκμ;/ Ή θεξ εημφημ ημ πηζηζυ/ κα είκαζ εεθδιαηζηυ; [...]/ εημφηδ ιμο δ πκζιάνα/ 

είκαζ εεσηή ηαηάνα./ Kάπςξ ημ κηνέπμιαζ η‟ εβχ/ ια κακ ημ θφβς δεκ ιπμνχ,/ ιμο ηδκ 

έααθε δ θφζδ/ βζα κα ιε ηονακκήζδ./ H θφζδ ηαζ ημ νζγζηυ/ ιμο ειενηζηχζακ ημκ πκζιυ·/ 

ηαζ πνέπεζ ιμο κ‟ ανέζηςιαζ/ εζξ ημκ πκζιυ πμο ανέζημιαζ./ H αθεμκία ηαζ δ πανά,/ είκ‟ 

πνάιαηα βζα ιε θνζπηά·/ πμνυξ ηαζ πακδβφνζ/ ιε ηάκμοκε θνεκήνδ./ Kζ ακ ζπίηζ ιμο ηα 

μκεζνεοηχ,/ λοπκάς ηαζ ηνέις, ηαζ αβνοπκχ,»
514

. Mε ημκ ηνυπμ αοηυ ιπμνεί κα ηαηαθήλεζ 

ζηδκ απυηνζζδ υηζ μ ηυζιμξ εα έπνεπε υπζ κα ημκ ιζζεί, αθθά κα ημκ θοπάηαζ ηαζ κα ημκ 

ζοιπμκεί («Παφζε, θμζπυκ, ηυζιε ζηθδνέ,/ κα ιε ηαηδβμνήξ ειέ,/ ακηί κα ιε θοπήζαζ,/ ηαζ 

κα ιε ζοιπμκήζαζ»
515

). Tμ ιμηίαμ ηδξ ζςιαηζηυηδηαξ απμηεθεί ηιήια ηδξ 
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αοημτπενάζπζζήξ ημο: δ ηζζββμοκζά πανμοζζάγεηαζ ιε υνμοξ ζςιαηζηήξ παεμθμβίαξ ηαζ μζ 

ζοκέπεζέξ ηδξ πάκς ζημκ ιμκμθμβζζηή είκαζ ζοκέπεζεξ πάκς ζημ ημνιί ημο. 

 Παναηδνήεδηε υηζ ημ ήεμξ ηςκ ιμκμθμβζζηχκ ζημοξ ηςιζημφξ ιμκμθμβμοξ είκαζ 

ηαηά ηακυκα ανκδηζηυ, αθθά υπζ θεανηζηυ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ άθθςκ παναηηήνςκ. 

Yπάνπμοκ, ςζηυζμ, ζδζυηοπμζ ηςιζημί παναηηήνεξ, μζ μπμίμζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα 

ιεζμκεηηήιαηά ημοξ, ειπθμοηίγμκηαζ ιε παναηηδνζζηζηά πμο ημοξ επζηνέπμοκ κα 

δζεηδζημφκ ιία ιμνθή απμηθίκμοζαξ αθήεεζαξ. ε αοηυ ημ είδμξ ακήηεζ μ αθεθήξ, 

οπεναμθζηυξ ηαζ ακηζθαηζηυξ πμονβίηδξ, ημκ ηφπμ ημο μπμίμο δδιζμφνβδζε μ Γ. 

Tζαηαζζάκμξ. O πμονβίηδξ ζημκ ηςιζηυ ιμκυθμβμ «Γενμκημπαναλεκάδεξ ημο 

πμονβίηδ- 1886»
516

 δζεηηναβςδεί ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ Eπηακδζίςκ ιεηά ηδκ έκςζδ ιε 

ηδκ Eθθάδα, ηαεχξ ηαζ ημ πηφπδια ζηδκ εεκζηή οπενδθάκεζα πμο ηαηέθενακ ηα βεβμκυηα 

ημο απμηθεζζιμφ ημο 1886. ημ ηέθμξ, ςζηυζμ, ημο ιμκμθυβμο ημο ηάκεζ ζηνμθή 180
μ
 ηαζ 

οικεί ηδκ εθθδκζηή ζδιαία: «Kαζ μφθα;... βζα ηδκ Έκςζζ!... βζα εηεζυ ημ ημονεθάηζ/ ‟πμο 

επήε ‟ξ ημ πακηζενυλοθμ ηζ‟ έηθαζβα ‟ζακ παζδάηζ!/ Eππμφν... ια μφθμοξ ηξ‟ μονακμφξ! κα 

ζηίζδξ ηδκ ηανδζά ιμο/ εα ζδήξ κα ζ‟ έπς ‟ηυκζζια, πακηζένα Eθθδκζηζά ιμο!/ Kζ υπζ ι‟ 

εημφηα πχπαεα, ια ηζ άθθα ηυζ‟ αηυια/ κα ζδή απυ ζε μ πμονβίηδξ ζμο, εα πάδ ιε ζε ‟ξ 

ημ πχια»
517

. 

 O πμονβίηδξ ζε αοηυκ ημ ιμκυθμβμ, υπςξ ηαζ ζε υθμοξ υζμοξ εηθένεζ, 

πανμοζζάγεηαζ παναηηήναξ ηδξ οπεναμθήξ, ζοκαζζεδιαηζηυξ ηαζ ακηζθαηζηυξ. O 

ζοκδοαζιυξ αοηχκ ηςκ παναηηδνμθμβζηχκ ζημζπείςκ ηαεζζηά εφθμβδ ηδ ηεθζηή ημο 

ιεηαζηνμθή. Aοηή δ ιεηαζηνμθή δεκ αηονχκεζ ηδκ αθεθή, άιεζα υιςξ πνμζδζμνζζιέκδ 

απυ ηα βεβμκυηα ηδξ επμπήξ, ηνζηζηή πμο έπεζ αζηήζεζ ιέπνζ αοημφ ημο ζδιείμο: 

«Nημφκημοε, ζμν ηαημημοάκηδδεξ; ιε μφνα ηαζ ιε γήης,/ ‟ρυθδζε ημ ααναάημ ζαξ 

πμθειζηυ ζκαίημ; [...]/ ‟Bμοθζάληε ιε ηα γήης ζαξ ημκ εεκζζιυ, ημκ ηυπμ,/ ηαζ ιαξ 

‟νεκηζημθάναηε, ζκθάιδδεξ, πμον ηνυππμ!/ Άζηε ιαξ κα ρμθήζμοιε ιζηνμί, ια ζακ 

αενχπμζ·/ ιμφθμοξ, βαθζυημοξ, αίθδδεξ ιαξ θέκε μζ λέκμζ ηυπμζ./ μο θέεζ ημ θεξ... ια δεκ 

‟ιπμνχ! -νζε ιεζ‟ ‟ξηδ θοθή ιμο.../ ήιμοκα ηάημο αθ‟ ηα ζηοθζά η‟ είπα ηδκ ‟πυθδρί 

ιμο!/ ‟Πήβαζκα ‟ξ ημ ‟λςηενζηυ ‟ζα θυνκημξ δμλαζιέκμξ,/ η‟ ήιμοκ απ‟ υθαζξ ηδξ θοθαίξ 

πζθζμπνμζηοκδζιέκμξ!/ Kαζ ηχνα πάς ‟ξ ηδκ λεκδηεζά ηζ‟ ακ ημ αμθέζ‟ δ χνα/ ηνφας ημ 

παζαπυνηζ ιμο κα ιδκ ημοξ δχζς βκχνα!/ “Mα γμφζεξ, θέεζ, ι‟ ααάθηζβμοξ...”, ια εβχ 

‟ξηδ αάθηζζί ζαξ/ εηνζπθμλεααθηίζηδηα... ‟λεενήζηερα ιαγί ζαξ! [...] Eθέαιε ιε ηδκ 

Έκςζζ πςξ εα ιαξ Eθθδκίζηε,/ ια εζείξ ιαξ ‟λεθθδκέραηε, ιαξ απμλαενςπίζηε./ Έεκμξ, 

ζμο θέεζ, -πμο ααζζθεζάξ ηαζ πμο μ νεζζκηέκηεξ.../ Xανά‟ξ ημ Γζχνβμ ακ ήηακε ηζδ 
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Πνμζηαζίαξ ζανβέκηεξ!/ Mα υζηε, δε ιαξ άνεζε· έκςζζ πεν κηζνίημ·/ κα, λαθκζηυ ‟ξ ηα 

ιμφηνα ιμο... ‟θμφβζαγα, θέεζ, ηαζ γήης! [...] ‟ ημκ ενπμιυ ημο Γθάζηςκα- μ Θευξ 

‟ζπςνέζε, έννα,-/ ι‟ έηαιεξ ηζ επανάηνεπα ιμονθυξ ιε ιζα πακηζένα,/ ηαζ “Zήης, γήης δ 

Έκςζζ!” ‟θμφβζαγα, “Πνμπςνείηε!”/ ηζ‟ υηακ ιαξ είπε μ Γθάζηςκαξ- “Mδ ζμφζμονα, 

ζηεθεήηε...”/ “Έκςζζ!” ημο ‟λακάπαιε, “Έκςζζ, εηζεθέκηζα!”/ ηζ ακάρακε ηα Zήης ιαξ 

ηάημο ‟ξ ηδ νεζζκηέκηζα./ Kαζ ηχπε μ ηαημννμίγζημξ, ηχπε· -“Πεκζάηε ιέθζμ,/ βζαηί εα 

ιεηακχζεηε...” ηζ‟ έθεβε ημ ααββέθζμ!»
518

. O απμηθίκςκ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μ 

ιμκμθμβζζηήξ επζπεζνεί κα ηαηακμήζεζ ηαζ κα αλζμθμβήζεζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα, απυ ηδκ 

ιία πθεονά δζαηςιςδείηαζ. Aπυ ηδκ άθθδ πθεονά, υιςξ, ηαζ ιε δεδμιέκδ ηδκ αθεθή 

απμηάθορδ ημο ηαθμπνμαίνεημο παναηηήνα ηδξ ηνζηζηήξ ημο, δζαζχγεηαζ δ μοζία ηδξ, ζημ 

ααειυ πμο αθμνά ζηδκ απυδμζδ εοεοκχκ βζα ημ πθήβια ζημ αίζεδια ηδξ παηνζςηζηήξ 

οπενδθάκεζαξ. 

 Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, ζημ ααειυ πμο ζε έκακ ιμκυθμβμ: α) οπμπςνεί δ 

ζδζαίηενδ εζνςκζηή δμιή ηδξ ακεπίβκςζηδξ αοημτπμκυιεοζδξ ηαζ α) ημ ήεμξ ημο 

ιμκμθμβζζηή δεκ είκαζ ζαθχξ ααθααέξ (ιδ- θεανηζηυ), δοζπεναίκεζ δ “ηαεανή” 

πνμζβναθή ημο ζημκ δναιαηζηυ ή ζημκ ηςιζηυ ιμκυθμβμ. Mζα παναηηδνζζηζηή ηέημζα 

πενίπηςζδ είκαζ ημ πμίδια ημο Λαζηανάημο «Πνμημπή πάνζζια»
519

. ημ ζοβηεηνζιέκμ 

πμίδια, μ ιμκμθμβζζηήξ πανμοζζάγεηαζ κα απμδέπεηαζ υηζ μ ηνυπμξ ιέζς ημο μπμίμο 

επζδζχηεζ κα επζηφπεζ ηδκ πνμημπή ημο είκαζ αλζυιειπημξ, αθθά ζοιθναζηζημπμζεί αοηυ 

ημκ ηνυπμ ζε ιία εονφηενδ ημζκςκζηή πναηηζηή: «Kφνζε Πνςεοπμονβέ, ζοιπάεδζέ ιε/ ακ 

ένπςιαζ θ’ εγψ κα ζ‟ εκμπθήζς,/ πάνζζια δ πνμημπή, εδεθέαζέ ιε,/ η‟ ήθεα θ’ εγψ κα 

ρεοημπνμημπήζς [...]// θ’ εγψ εα ορζπαηήζς,/ ηαζ ημ Έεκμξ ιμο, η‟ εζέκα, κα ηζιήζς» 

(υ.π., 332, 333). O ιμκμθμβζζηήξ υπζ ιυκμ πανμοζζάγεηαζ κα έπεζ επίβκςζδ ηδξ αεθζυηδηαξ 

ηδξ πενίζηαζδξ, αθθά αηυιδ κα επακαθαιαάκεζ, εκδεπμιέκςξ εζνςκζηά, ημ φθμξ θυβμο 

εηείκςκ πμο επζηνέπμοκ, ακ δεκ πνμηαθμφκ, ημοξ υνμοξ πμο εοκμμφκ αοηυ ημ είδμξ 

αεθζυηδηαξ, εζδζηά ιε έκακ θυβμ πμο πανςδεί, ηαοηυπνμκα, ηδκ ηαεανεφμοζα: 

«Tεθεζυθμζημξ υεεκ αιθμηένςκ,/ δυπημν δμοθείαξ ηαζ δυπημν δζηαζμζφκδξ,/ ένπμιαζ κα 

γδηήζς επ ηςκ πνμηένςκ,// εέζδκ ηαιίακ οπαθθδθμζφκδξ,/ ηαζ αξ είκαζ η‟ επ ηςκ πθέα 

ηαηςηένςκ,/ υπςξ ιδκ απμεκήζηςιεκ εη πείκδξ.// K‟ ένπμιαζ αοηυ γδηχκηαξ,/ επεζδή 

ηχνα πθέμκ δμηηυνμξ υκηαξ,/ δεκ ιπμνχ κα επζζηνέρς/ ζημο αθεκηζημφ ιμο πάθε κα 

δμοθέρς./ Oφηε ζηα Bθαπμαμφκζα/ κα λακαπάς κα αυζης ηα βμονμφκζα./ Αεκ έπεζξ εδχ 

πνείεξ;/ ηείθε ιε δζηαζηή ζηεξ Eπανπίεξ,/ υπμο, άβκςζημ ημ πμζυκ ιμο,/ ιε ημ ορδθυ 

εηείκμ ελψπηφλ κνπ, [ηα πθάβζα ζημ ηείιεκμ]/ πμο, πάνδ Eλμοζίαξ,/ εα έθεδ, ημο 
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. .π., 208, 209, 210. 
519

. Aκδ. Λαζηανάημξ, Πνηήκαηα, υ.π., 332- 333. 
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οπμηεζιέκμο ιμο απεοεείαξ,/ η‟ εβχ εα ορζπαηήζς,/ ηαζ ημ Έεκμξ ιμο, η‟ εζέκα, κα 

ηζιήζς». H ζοβηεηνζιέκδ, ςζηυζμ, επζθμβή απεφεοκζδξ (μ ιμκμθμβζζηήξ ιζθά ζημκ 

πνςεοπμονβυ) είκαζ δοκαηυκ κα εεςνδεεί έκδεζλδ αθέθεζαξ. Tμ βεβμκυξ, δδθαδή, υηζ μ 

ιμκμθμβζζηήξ πανμοζζάγεηαζ κα ιζθά ιε ηοκζζιυ ηαζ εζνςκεία ζημκ πνςεοπμονβυ 

(εζνςκεία πμο ζηνέθεηαζ ηαζ ζε αάνμξ ημο απμδέηηδ), εκδέπεηαζ κα είκαζ ενιδκεφζζιμ ιε 

ημ ζπήια ημο αθεθμφξ παναηηήνα πμο θέεζ ηδκ αθήεεζα, πςνίξ κα επζδζχηεζ κα εζνςκεοηεί 

μφηε κα είκαζ ειπνυεεηα ηοκζηυξ
520

. Mέζς ιζαξ ηέημζαξ εηδμπήξ επακεζζάβεηαζ δ ζδζαίηενδ 

δμιή ηδξ ακεπίβκςζηδξ αοημτπμκυιεοζδξ πμο πνμζζδζάγεζ ζημκ ηςιζηυ ιμκυθμβμ. 

 

Γ3. O εθθξαζηηθόο κνλόινγνο: «Tπαλεύο γιύπηεο» (K. Π. Kαβάθεο)- «Hξωδηάο» 

(Zωή Kαξέιιε). 

 Χξ εηθναζηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ δοκαηυκ κα μνζζηεί ημ ιμκμδναιαηζηυ είδμξ ζημ 

μπμίμ δ δεοηενμαάειζα πναβιαηζηυηδηα πανμοζζάγεηαζ ιε πνμμπηζηυ ηνυπμ ηαζ ηονζανπεί 

δ πνμμπηζηή ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ. ημ είδμξ ημο εηθναζηζημφ ιμκμθυβμο, ημ 

οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ δεκ ακηζπαναηίεεηαζ ζε ιία ιδ- μζηεία πνμμπηζηή, ζε ζπέζδ ιε ημ 

ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημο. 

 πςξ παναηδνεί μ M. Bakhtin, έκαξ θυβμξ ιπμνεί κα είκαζ δζπθά εζηζαζιέκμξ, 

δδθαδή, «κα απμαθέπεζ ζημ ακηζηείιεκμ ακαθμνάξ ημο [...] ηαζ ηαοηυπνμκα κα απμαθέπεζ 

ζημ ζοιθναγυιεκμ εκυξ δεφηενμο θυβμο, ζε έκα δεφηενμ εκένβδια θυβμο, άθθμο 

οπμηεζιέκμο εηθμνάξ»
521

. O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ ημ δζπθά εζηζαζιέκμ 

ιμκμδναιαηζηυ πμίδια, ζημ μπμίμ μ θυβμξ απμαθέπεζ ηαοηυπνμκα ζημ ακηζηείιεκυ ημο ηαζ 

ζε έκακ λέκμ θυβμ βζα αοηυ ημ ακηζηείιεκμ, έηζζ χζηε δ ζφθθδρδ ημο ακηζηεζιέκμο κα 

δζαιεζμθααείηαζ απυ ημκ λέκμ θυβμ. Aπυ ηδκ άθθδ πθεονά, ημπμεεηείηαζ μ θυβμξ μ μπμίμξ 

απμαθέπεζ απμηθεζζηζηά ζημ ακηζηείιεκυ ημο, ηαζ είκαζ «εοεφξ, αδζαιεζμθάαδημξ» ζηδ 

                                                 
520

. Nα οπεκεοιίζμοιε υηζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ημο Kααάθδ «Aξ θνυκηζγακ», 

πμο ζπμθζάζηδηε παναπάκς, απακημφκ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ζοκδοαζιμφ ηοκζζιμφ ηαζ εζνςκείαξ ιαγί ιε 

ηδκ πανχδδζδ ημο επίζδιμο θυβμο. Oζ μιμζυηδηεξ ηςκ δφμ ιμκμθυβςκ είκαζ εκημκυηαηεξ. ημοξ παναηάης 

ζηίπμοξ απακημφκ πανάθθδθα ζηδκ πανχδδζδ ημο επίζδιμο θυβμο ηαζ εειαηζηέξ ακαθμβίεξ, υπμο 

επζζδιαίκεηαζ δ ζοιιυνθςζδ ημο ιμκμθμβζζηή ζηδκ πναηηζηή ηςκ άθθςκ: α) «εεκ θνμκχ πςξ είιαζ ζηα 

βειάηα/ εκδεδεζβιέκμξ βζα κα οπδνεηήζς αοηήκ ηδκ πχνα,/ ηδκ πνμζθζθή παηνίδα ιμο ονία» («Aξ 

θνυκηζγακ») «Tεθεζυθμζημξ υεεκ αιθμηένςκ,/ δυπημν δμοθείαξ ηαζ δυπημν δζηαζμζφκδξ,/ ένπμιαζ κα γδηήζς 

επ ηςκ πνμηένςκ,/ εέζδκ ηαιίακ οπαθθδθμζφκδξ» («Πνμημπή πάνζζια»). α) «‟ υ,ηζ δμοθεζά ιε αάθμοκ εα 

παζπίζς/ κα είιαζ ζηδκ πχνα ςθέθζιμξ. Aοηή είκ‟ δ πνυεεζίξ ιμο./ Aκ πάθζ ι‟ ειπμδίζμοκε ιε ηα 

ζοζηήιαηά ημοξ-/ ημοξ λένμοιε ημοξ πνμημιέκμοξ: κα ηα θέιε ηχνα;/ ακ ι‟ ειπμδίζμοκε, ηζ θηαίς εβχ» 

(«Aξ θνυκηζγακ») «πάνζζια δ πνμημπή, εδεθέαζέ ιε,/ η‟ ήθεα η‟ εβχ κα ρεοημπνμημπήζς/ [...] ηείθε ιε 

δζηαζηή ζηεξ Eπανπίεξ,/ [...] η‟ εβχ εα ορζπαηήζς, ηαζ ημ Έεκμξ ιμο, η‟ εζέκα, κα ηζιήζς» («Πνμημπή 

πάνζζια»). ημ «Aξ θνυκηζγακ», υιςξ, μ ιμκμθμβζζηήξ απεοεφκεηαζ εζξ εαοηυκ, ηάηζ πμο ζε ηαιία 

πενίπηςζδ δεκ επζηνέπεζ κα αιθζζαδηδεεί δ ηαεανή εηηίιδζδ ηδξ πενίζηαζδξ απυ ηδκ πθεονά ημο. 
521

. M. Bakhtin, «Discourse Typology in Prose»: Readings in Russian Poetics: Formalist and Structuralist 

Views, εηδ. L. Matejka- Krystyna Pomorska, Cambridge- Λμκδίκμ, MIT Press, 1971, 176- 196· ημ πανάεεια: 

176. 
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θφζδ ημο
522

. ημκ εηθναζηζηυ ιμκυθμβμ μ θυβμξ εζηζάγεηαζ απμηθεζζηζηά ζημ ακηζηείιεκυ 

ημο ηαζ ακαπηφζζεηαζ ςξ άιεζδ, αδζαιεζμθάαδηδ έηθναζδ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο 

ιμκμθμβζζηή βζα αοηυ. 

 Mζα μνζζιέκδ πνμμπηζηή (δ μπμία είκαζ πάκηα έλαο εκδεπυιεκμξ θυβμξ βζα ηάηζ, 

ακάιεζα ζε πμθθμφξ άθθμοξ, επίζδξ εκδεπυιεκμοξ, θυβμοξ βζα αοηυ ημ ηάηζ) είκαζ δοκαηυκ 

κα ακηζθδθεεί ηδκ πνμμπηζηυηδηά ηδξ, δδθαδή ημκ εκδεπυιεκμ παναηηήνα ηδξ, ιυκμ οπυ 

ημ ηαεεζηχξ ηδξ πίεζδξ, ηδκ μπμία αζηεί δ πανμοζία ιίαξ άθθδξ πνμμπηζηή, εκυξ άθθμο 

εκδεπυιεκμο θυβμο. H πανμοζία εκυξ ακηαβςκζζηζημφ θυβμο ηάκεζ ημκ ιμκμθμβζζηή κα 

δζζηάγεζ (είκαζ μ θυβμξ ημο μ ηαηαθθδθυηενμξ βζα ημ ακηζηείιεκυ ημο;), κα οπεναάθθεζ ηδ 

αεααζυηδηά ημο (μ θυβμξ ημο είκαζ μ ηαηαθθδθυηενμξ υθςκ ηςκ άθθςκ) ή κα 

αιθζηαθακηεφεηαζ ακάιεζα ζηζξ δφμ ζηάζεζξ. Mε αάζδ ημ δεδμιέκμ υηζ μζ ιμκμθμβζζηέξ 

ζημκ εηθναζηζηυ ιμκυθμβμ είκαζ ιυκμζ ημοξ ιε ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημοξ, ιπμνμφιε 

κα ελδβήζμοιε, βζαηί μ θυβμξ ημοξ δεκ πενζθαιαάκεζ ηα ζημζπεία ημο δζζηαβιμφ ή/ ηαζ ηδξ 

έιθαζδξ. Oζ ιμκμθμβζζηέξ ζε αοηυ ημ είδμξ μφηε δζζηάγμοκ μφηε οπεναάθθμοκ, δζυηζ δεκ 

ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ πνμμπηζηυηδηα ημο θυβμο ημοξ, ηαζ άνα ημκ εκδεπυιεκμ παναηηήνα 

ημο, έκακηζ άθθςκ θυβςκ
523

. 

 ηδκ πενίπηςζδ ημο εηθναζηζημφ ιμκμθυβμο, υπςξ ακαθέναιε, μ θυβμξ εζηζάγεηαζ 

απμηθεζζηζηά ζημ ακηζηείιεκυ ημο. ε ηάπμζα ζδιεία ημο ιμκμθυβμο, αέααζα, ιπμνεί κα 

παναηδνείηαζ ιζα μνζζιέκδ απμζηαζζμπμίδζδ ημο ιμκμθμβζζηή απυ ημκ θυβμ ημο, ιέζς 

ηδξ εέαζδξ ημο ακηζηεζιέκμο βζα ημ μπμίμ ιζθάεζ, απυ ημ πνίζια ιίαξ ιδ- μζηείαξ 

πνμμπηζηήξ. Aηυιδ, υιςξ, ηαζ ζε ιία ηέημζα πενίπηςζδ, μ ιμκυθμβμξ, εεςνδιέκμξ 

ζθαζνζηά, δεκ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηζξ ημπζηέξ αοηέξ “ηφζηεξ” δζαθμβμπμίδζδξ. ,ηζ 

δεζπυγεζ ηαζ μνίγεζ ημ φθμξ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ημο θυβμο, είκαζ δ αδζαιεζμθάαδηδ ζπέζδ 

ημο ιμκμθμβζζηή ιε ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημο. Aηυιδ ηαζ υηακ άθθα πνυζςπα είκαζ 

θοζζηά πανυκηα ηαηά ηδκ εηθμνά ημο ιμκμθυβμο, μ ιμκμθμβζζηήξ είκαζ ιυκμξ ημο. Αεκ 

αθέπεζ ηδκ πνμμπηζηή ημο κα “αθέπεηαζ”. 

 ε ζοκάνηδζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα πνέπεζ κα παναηδνδεεί υηζ εέιαηα,  υπςξ αοηά 

ηδξ ζςιαηζηυηδηαξ, ηδξ οπμρίαξ ηαζ ηςκ εκδεπμιέκςκ ηαεχξ ηαζ ηδξ ζζςπήξ, ηα μπμία 

ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ έπμοκ εειαηζηή ηαζ αοημακαθμνζηή αανφηδηα (ηαεχξ 

πνμζδζμνίγμοκ ηδκ ίδζα ηδκ επζημζκςκζαηή πενίζηαζδ), ζηδκ πενίπηςζδ ημο εηθναζηζημφ 

                                                 
522

. .π., 177. 
523

. Mζα ηέημζα ζηάζδ έκακηζ ημο ακηζηεζιέκμο ημο θυβμο είκαζ δοκαηυκ κα απμηεθεί ηδ αάζδ απυ ηδκ μπμία μ 

ακαβκχζηδξ πνμζεββίγεζ, απυ έκα εονφηενμ πθαίζζμ ηαζ ιε ιία έκκμζα εζνςκζηά, ημκ ιμκμθμβζζηή. Bθ. βζα 

πανάδεζβια ημκ εηθναζηζηυ ιμκυθμβμ «The chimney sweeper» (Blake. Complete Writings with variant 

readings, έηδ. G. Keynes, Oλθυνδδ- Nέα Yυνηδ, Oxford University Press, 1992 (α‟ έηδ. 1966), 117- 118). O 

ιμκυθμβμξ, θυβς ηδξ εζνςκζηήξ ζπέζδξ ακάιεζα ζημκ αθεθή ιμκμθμβζζηή ηαζ ζημκ ακαβκχζηδ, έπεζ 

εεςνδεεί δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ. 
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ιμκμθυβμο απμηεθμφκ απμηθεζζηζηά εέιαηα ημο θυβμο. Mε ιία έκκμζα, μ ιμκμθμβζζηήξ 

είκαζ δοκαηυκ κα ιζθά βζα ηδκ ίδζα ηδ δζαθμβζηή οθή ημο θυβμο, αθθά μ θυβμξ ημο κα ιδκ 

είκαζ δζαθμβμπμζδιέκμξ. 

 ημκ εηθναζηζηυ ιμκυθμβμ «Tοακεφξ βθφπηδξ» (Tα πνηήκαηα A’, 1911, 46) ημο 

Kααάθδ, μ ιμκμθμβζζηήξ εηθνάγεζ ιζα παναηαηηζηή ακηίθδρδ. H πενίζηαζδ ηδξ 

λεκάβδζδξ ηνίηςκ ζημ ενβαζηήνζ ημο, ημο δίκεζ ηδκ εοηαζνία κα ακαθενεεί ζημοξ δφμ 

ηνυπμοξ ενβαζίαξ ημο: «Kαζ κα ζαξ δείλς/ αιέζςξ ιενζηά. Παναηδνείζη‟ αοηήκ ηδκ Pέα·/  

[...] Oιμζχιαηα, υζμ πμο ιπυνεζα, πζζηά. [...]/ Mα κα ημ ένβμκ ιμο ημ πζμ αβαπδηυ/ πμο 

δμφθερα ζοβηζκδιέκα ηαζ ημ πζμ πνμζεηηζηά·/ αοηυκ, ιζα ιένα ημο ηαθμηαζνζμφ εενιή/ 

πμο μ κμοξ ιμο ακέααζκε ζηα ζδακζηά,/ αοηυκ εδχ μκεζνεφμιμοκ ημκ κέμκ Eνιή». O 

βθφπηδξ εηθνάγεζ ηδκ πνμηίιδζή ημο βζα ημ ένβμ ημ μπμίμ πνμέηορε «ζοβηζκδιέκα». 

Aοηή ημο, υιςξ, δ πνμηίιδζδ δεκ μδδβεί ζηδκ ακηζπανάεεζδ ηςκ δφμ αζζεδηζηχκ μφηε 

ηακ ζηδκ ζενάνπδζή ημοξ απυ ηαθθζηεπκζηή άπμρδ. Oζ δφμ αζζεδηζηέξ, μζ μπμίεξ ηαζ 

απμηεθμφκ ημ ηφνζμ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημο, δεκ ηνέπμκηαζ ζε ιία “δζπθή” αζζεδηζηή 

(ιζα αζζεδηζηή, δδθαδή, δζπαζιέκδ, ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ ζοβηνμφμοκηαζ δζαθμνεηζηήξ 

οθήξ ηαθθζηεπκζηά αζηήιαηα). Mέκμοκ δ ιία δίπθα ζηδκ άθθδ. O ιμκμθμβζζηήξ δεκ 

απμζηαζζμπμζείηαζ πνμξ ιία απυ ηζξ αζζεδηζηέξ ημο, ζπεηζημπμζχκηαξ ηδκ οπυ ηδκ πίεζδ 

ηδξ άθθδξ
524

. 

 Tμ ζπήια ηδξ λεκάβδζδξ ζημ ενβαζηήνζμ ημο ηαθθζηέπκδ, δ έιιεζδ οπυδεζλδ υηζ 

βκςνίγεζ ηδ δμοθεζά ημο, μζ πνμζηαηηζηέξ, ζοκηδνμφκ ημ ιμκμθμβζηυ ιμκηέθμ 

επζημζκςκίαξ, εκχ δεκ θείπμοκ ηαζ μζ ακαθμνέξ ζηδ ζςιαηζηυηδηα, είηε απυ ηαθθζηεπκζηή 

άπμρδ (πενκά «ηάιπμζδ πέηνα» απυ ηα πένζα ημο) είηε απυ άπμρδ αζζεδζζαηή (μ κμοξ 

πμο επδνεάγεηαζ απυ ηδ εενιή ηαθμηαζνζκή ιένα). O βθφπηδξ εηθνάγεζ δφμ δζαθμνεηζηέξ 

αζζεδηζηέξ (: ηα «πζζηά μιμζχιαηα» ηαζ ημ ένβμ ηδξ θακηαζίαξ), μζ μπμίεξ, υιςξ, δεκ 

βίκμκηαζ ακηαβςκζζηζηέξ, δεκ απμηεθμφκ δφμ ακηίπαθεξ πνμμπηζηέξ πάκς ζηδκ ηέπκδ. 

 Oζ παναηηήνεξ μζ μπμίμζ λεκαβμφκηαζ ζημ ενβαζηήνζυ ημο πνέπεζ κα “βειίζμοκ” ημ 

αθέιια ημοξ ιε ηδκ ηαθθζηεπκζηή πνμμπηζηή, έηζζ υπςξ εηθνάγεηαζ απυ ηα ένβα ηαζ ηα 

θυβζα ημο ιμκμθμβζζηή. H ιαηζά ημοξ ηαηεοεφκεηαζ απυ ημκ ίδζμ. Oφηε, υιςξ, βζα ιζα 

ζηζβιή μ ιμκμθμβζζηήξ δεκ πανμοζζάγεηαζ κα αθέπεζ ημ ένβμ ημο ηαζ ην πψο ν ίδηνο ην 

βιέπεη, επδνεαζιέκμξ απυ ημ αθέιια ηαζ ηδκ πανμοζία ηςκ άθθςκ
525

. Tμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ 

                                                 
524

. Bθ. ακηζεεηζηά βζα ημ εέια ηδξ δζπθήξ αζζεδηζηήξ ηαζ ηδξ εζςηενζηήξ ζφβηνμοζδξ, ημ πμίδια ημο 

Browning «Pictor Ignotus»: The Poems, ηυι. A‟, υ.π., 397- 398. 
525

. Πμθφ παναηηδνζζηζηή είκαζ δ ακηίδναζδ ημο εθένδ («Aηυιδ θίβα βζα ημκ Aθελακδνζκυ»: Δνθηκέο, ηυι. 

A‟, Aεήκα, Ίηανμξ, 1984 (α‟ έηδ. 1944), 364- 457), ζε αοηυ ημ πθαίζζμ: «Aοηυξ μ Kαππαδυηδξ ανηίζηαξ 

είκαζ βζα ιέκα έκαξ πθδηηζηυξ θθφανμξ: «Kαζ κα ζαξ δείλς/ αιέζςξ ιενζηά. Παναηδνείζηε...» Tυκμξ «εδχ, 

ηφνζμζ, αθέπεηε». Θοιίγεζ ηάηζ γςβνάθμοξ ή βθφπηεξ πμο υηακ ημοξ επζζηεθηείξ ζημ αηεθζέ ημοξ κμιίγμοκ 

πςξ πνέπεζ κα ζμο ελδβήζμοκ υθα ηα ανηακζηά ιοζηήνζα πμο είπακ ηδκ πνυεεζδ κα αάθμοκ ιέζα ζημ ένβμ 
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βζα ηζξ δφμ πνμμπηζηέξ ημο πάκς ζηδκ ηέπκδ. Mέκμοκ δ ιία πςνζζηά απυ ηδκ άθθδ ηαζ δεκ 

ημκ μδδβμφκ κα δεζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ιίαξ, ιέζς ηδξ πνμμπηζηήξ πμο εκέπκεοζε ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ άθθδξ. O βθφπηδξ εηθνάγεζ ηδκ ακοπμρίαζηδ πνμμπηζηή θμβζηή, αοηή 

πμο μφηε δζζηάγεζ μφηε οπεναάθθεζ ηζξ αεααζυηδηέξ ηδξ. Αεκ οπεναζπίγεηαζ ημκ εαοηυ ηδξ, 

αθθά ιυκμ απθχκεηαζ ζημ πχνμ πμο ηδξ δδιζμονβεί ημ ιμκμθμβζηυ επζημζκςκζαηυ 

ιμκηέθμ. 

 Tμ ιυκμ ζδιείμ ζημ μπμίμ μ βθφπηδξ θαίκεηαζ κα βίκεηαζ ειθαηζηυξ (υπζ υιςξ 

ζπεηζηά ιε ηζξ δφμ “αζζεδηζηέξ” ημο, πμο απμηεθμφκ ημ ηφνζμ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημο) 

ηαζ κα επζπεζνεί κα απμδείλεζ ηάηζ εκημπίγεηαζ ζηδκ ανπή ημο ιμκμθυβμο, υπμο ημκίγεζ υηζ 

δ αλία ημο ακαβκςνίγεηαζ απυ ημοξ άθθμοξ
526

: «Kαεχξ πμο εα ημ αημφζαηε, δελ είκ’ 

αξράξηνο./ Kάιπμζδ πέηνα απυ ηα πένζα ιμο πενκά./ Kαζ ζηδκ παηνίδα ιμο, ηα Tφακα, 

ηαθά/ ιε λένμοκε· η‟ εδχ αβάθιαηα πμθθά/ ιε παναββείθακε ζοβηθδηζημί». Kνίκμκηαξ, 

υιςξ, απυ ημ ζοκμθζηυ φθμξ ημο βθφπηδ, απυ ηδκ ήνειδ πεπμίεδζδ ηυζμ βζα ημ ένβμ ημο 

πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ ιίιδζδ πνμηφπςκ υζμ ηαζ βζα εηείκμ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ 

ζοβηζκδιέκδ θακηαζία, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ μ ιμκμθμβζζηήξ μφηε αιοδνά δεκ ζπεηίγεηαζ 

ιε ημκ “νμιακηζηυ” ηαθθζηέπκδ, μ μπμίμξ ηαθακίγεηαζ απυ ηδ ζφβηνμοζδ ακάιεζα ζε ιία 

αζζεδηζηή ηδξ αβμνάξ ηαζ ιζα ζδακζηή αζζεδηζηή, δ μπμία, υιςξ, απμηθίκεζ απυ ηζξ 

πνμζδμηίεξ ημο ηαθθζηεπκζημφ ημζκμφ. Aπυ αοηή ηδκ άπμρδ, υ,ηζ παναηηδνίζηδηε ανπζηά 

ςξ παναηαηηζηή ακηίθδρδ, απμηεθεί, ζε έκα δεφηενμ επίπεδμ, πναβιαημθμβζηή ηαηηζηή, δ 

μπμία πνμζανιυγεηαζ ζημ επζδζςηυιεκμ (αθ. ακάθμβδ ηαηηζηή ζημ πμίδια «Tμο 

ιαβαγζμφ», Tα πνηήκαηα A’, 1913, 54). 

 O εηθναζηζηυξ ιμκυθμβμξ πμο εα ζπμθζαζηεί ζηδ ζοκέπεζα, ημ πμίδια «Hνςδζάξ» 

ηδξ Zςήξ Kανέθθδ (ηυι. B, Aληηζέζεηο, 1957, 105- 107), ζηδνίγεηαζ ζε ιία ηοπζηή 

πενίζηαζδ ιμκμθυβμο, αοηή ηαηά ηδκ μπμία δ βοκαίηα/ ιμκμθμβίζηνζα έπεζ απμννζθεεί 

απυ ηάπμζμκ άκδνα
527

. πςξ ζζπφεζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ άθθςκ ιμκμδναιαηζηχκ 

πμζδιάηςκ ηδξ Kανέθθδ, δ έκηαλδ ημο πμζήιαημξ ζημ είδμξ ημο εηθναζηζημφ ή ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο είκαζ επζζθαθήξ
528

. Tμ πνχημ πμο πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ είκαζ 

                                                                                                                                                    
ημοξ· δ νδημνεία ημοξ δε ζ‟ αθήκεζ κα ημζηάλεζξ». O εθένδξ, υιςξ, ηάκεζ ηδκ εφζημπδ παναηήνδζδ, 

πνεχκμκηαξ, ιέζς αοηήξ εκδζαθένμκ ζημ πμίδια, υηζ «O Tοακεφξ βθφπηδξ είκαζ μ πνχημξ ηεπκίηδξ απυ 

υζμοξ είδαιε ίζαιε ηχνα... πμο θαηαθάζθεη ιε ηδκ μνιή ημο μζδιαηία ή ιε ηδκ οπεναμθή ημο κηνμπαθμφ· δε 

δηζηάδεη, δελ ακθηβάιιεη, δελ παξαπνληέηαη» (υ.π., 417-8). 
526

. O Kααάθδξ ζπμθζάγεζ υηζ μ βθφπηδξ δεκ είκαζ «δζυθμο ακελάνηδημξ απυ ηδκ έβηνζζζ ηςκ πμθθχκ». Bθ.: 

«Aκέηδμηα ζπυθζα ζε πμζήιαηα ημο Kααάθδ» [1983], Mηθξά θαβαθηθά, ηυι. B‟, Aεήκα, Eνιήξ, 1987, 249- 

272· ημ πανάεεια: 257. H ημπζηή αοηή “έκηαζδ” αθμνά ζηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ υπζ ζηζξ δφμ “αζζεδηζηέξ”, πμο 

απμηεθμφκ ημ ηφνζμ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημο. 
527

. Παναδείβιαηα αοηήξ ηδξ πενίζηαζδξ ζηα είδδ ημο ηςιζημφ, ημο ιεζηημφ, ημο εηθναζηζημφ ηαζ ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ εκυηδηα Γ6. 
528

. H δοζημθία ηδξ εζδμθμβζηήξ ηαηάηαλδξ ζοκδέεηαζ ιε ηα εέιαηα ηα μπμία απμηεθμφκ ακηζηείιεκα θυβμο 

ηςκ ιμκμθμβζζηχκ ζηα ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηά ηδξ. Oζ ιμκμθμβζζηέξ ηδξ, ζοκήεςξ, έπμοκ ςξ εέια ημοξ 

ημκ θυβμ ή ηδ ζζςπή ηςκ άθθςκ παναηηήνςκ, ηδ ζπέζδ ημο θυβμο ηςκ άθθςκ ιε ημκ δζηυ ημοξ, ηζξ 
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υηζ δ ιμκμθμβίζηνζα ζημ ζοβηεηνζιέκμ πμίδια ζζπονίγεηαζ υηζ αζχκεζ ιία ηαηάζηαζδ ζηδκ 

μπμία έπεζ πάζεζ ηδκ οπμηεζιεκζηυηδηά ηδξ, υηζ έπεζ ιεηαηναπεί, ζπεδυκ, ζε πνάβια. Λέεζ 

υηζ έπεζ βίκεζ μθυηθδνδ έκα ζχια βειάημ επζεοιία, πςνίξ υιςξ δ ίδζα κα εέθεζ αοηή ηδκ 

ιεηαηνμπή ηαζ πςνίξ κα ιπμνεί κα ηδκ εθέβλεζ: «H ηανδζά ιμο είκαζ έκα ζηζζιέκμ,/ αανφ 

ηνζακηάθοθθμ, αοζζζκί,/ λεπεζθίγεζ ζημ αίια./ [...] ηα δάπηοθά ζμο, θακηαζηζηά, ιμο 

πενπαημφκ/ ζηδκ ροπή, πζμ οθζηή απ‟ ημ ημνιί ιμο» (υ.π., 105). Oηζδήπμηε εκενβδηζηυ (δ 

εέθδζδ, δ αμφθδζδ, δ δφκαιδ) δδθχκεηαζ υηζ έπεζ αηονςεεί. 

 Πενζβνάθεζ ημκ εαοηυ ηδξ αηζκδημπμζδιέκμ ηαζ αδφκαιμ κα ακηζδνάζεζ έκακηζ ηδξ 

παναθοηζηήξ εζηυκαξ ημο άθθμο: «Έπς έκα ιοηενυ ιαπαίνζ/ πμο ιε ηανθχκεζ ζηδ ζηζά 

ζμο,/ ιζα αθοζίδα μθυπνοζδ, ηυζμ αανεζά,/ πμο ιε δέκεζ ζηα πυδζα ζμο./ Mέζ‟ ζημ ηεθάθζ/ 

έπς έκα πμηάιζ πμο αμοίγεζ,/ ια πμοεεκά δεκ ιε παίνκεζ ιαηνοά/ απυ ζέκα./ H θςκή ζμο 

ααεεζά ιε πθδβχκεζ./ Γίκεηαζ ιέζα ιμο δζηή ιμο θςκή/ ηζ‟ είκαζ ζα κα ιε ζημηχκεζ/ δ δζηή 

ιμο γςή, υζμ αολαίκεζ/ δ μνιή πμο ιμο ηυαεζ ηδ δφκαιδ. [...]/ Λφβζζε δ εέθδζή ιμο/ ηζ‟ 

είκαζ δ αβάπδ ιμο βζα ζέκα/ απυ κηνμπή ηαιςιέκδ, ηαπείκςζδ/ ηαζ ιαγφ μδοκδνή 

πενδθάκεζα» (υ.π., 106, 107). 

 Iζπονίγεηαζ υηζ δ μπηζηή ηδξ έπεζ αθςεεί απυ ημκ άθθμ: «ημ βοάθζζια ημο ιαηζμφ 

ιμο/ έπεζ ημθθήζεζ ημ ίπκμξ ζμο/ ηζ‟ αξ ιδ εέθς κα ηναηχ ηδκ εζηυκα ζμο, [...]/ H ζηέρδ 

ζμο ιε παζδεφεζ/ ζακ άβκςζηδ ιονςδζά πμο δεκ θεφβεζ/ απυ πάκς ιμο. [...]/ Tμ αίια ιμο 

απυ εζέκα έπεζ ιμθοκεεί/ ι‟ επζεοιία. O πυεμξ, δφκαιδ ημθηενή/ ιε ζθάγεζ ηζ υζμ πζμ 

ααεεζά ιμφ πμκεί/ μ πυκμξ ηδ δφκαιδ δοκαιχκεζ,/ ηδκ αίζεδζδ πμο είζαζ ζο,/ ζπαεί ιέζα 

ιμο ιαγφ ηαζ θανιάηζ» (υ.π., 105, 106). 

 Φεάκεζ ιέπνζ ημο ζδιείμο κα θέεζ υηζ ακηζθαιαάκεηαζ ηα θυβζα ηδξ ηαζ ηδ θςκή ηδξ 

ςξ δζδνδιέκα, δζπθά, ιμθοζιέκα απυ ηα θυβζα ηαζ ηδ θςκή ημο άθθμο: «H ζηέρδ ζμο ιε 

παζδεφεζ/ ζακ άβκςζηδ ιονςδζά πμο δεκ θεφβεζ/ απυ πάκς ιμο./ Aπ‟ ηα ιάβμοθα ιμφ 

ζδηχκεηαζ,/ θηάκεζ ζημ ιέηςπμ ηαζ πενκά/ ζηα ιαθθζά ιμο, αέναξ/ πμο ιζθά ιαβζηά 

θυβζα,/ γςκηακά ηα ζδηχκεζ υνεζα,/ ζακ θίδζα πμο ειέκα πάθζ δαβηχκμοκ./ Tμ θανιάηζ 

ημοξ πενκά ζημ ιοαθυ ιμο/ ηζ‟ απαθά ιμο ηαηεααίκεζ ζημ ζχια./ Tμ ζηυια ιμο έπεζ 

βειίζεζ πονή θαπηάνα/ ηζ‟ είκαζ ζα κα ιαζχ ημ αίια ιμο./ Tα θυβζα ιμο βίκμκηαζ πδπηά/ ηζ 

έπμοκ ιαβζηή βέρδ,/ είκαζ δζπθά ηαζ δζπθυδπα./ Tα ιζθχ δζπαθςηά, ηα αζζεάκμιαζ 

πςνζζιέκα/ ηαζ ιε δέκμοκ ζε ζέκα, ιε δεζιά ζηνζθηά,/ δδμκζηά ηαζ πμκειέκα. [...] Mέζ‟ 

ζημ ηεθάθζ / έπς έκα πμηάιζ πμο αμοίγεζ,/ ια πμοεεκά δεκ ιε παίνκεζ ιαηνοά/ απυ ζέκα./ 

                                                                                                                                                    
ζοβηνμφζεζξ μζ μπμίεξ ακαηφπημοκ ζηδκ επζημζκςκία ηαζ ηα απμηεθέζιαηα πμο έπμοκ αοηέξ μζ ζοβηνμφζεζξ 

ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ακηζθαιαάκμκηαζ ημκ εαοηυ ημοξ. Bθ. ημ ηείιεκμ ημο Γ. Mακμοζάηδ, «“Χ ζθαβή 

ηςκ ςναίςκ ακενχπςκ”. O πυθειμξ ηαζ μζ ζοκέπεζέξ ημο ζηδκ πμίδζδ ηδξ Zςήξ Kανέθθδ» (Tεηξάδηα 

Eπζχλεο 35 (1997), 84- 112) πμο πενζθαιαάκεζ μνζζιέκεξ παναηδνήζεζξ βζα ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ζημ 

ένβμ ηδξ. 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



258 

 

H θςκή ζμο ααεεζά ιε πθδβχκεζ./ Γίκεηαζ ιέζα ιμο δζηή ιμο θςκή/ ηζ είκαζ ζα κα ιε 

ζημηχκεζ/ δ δζηή ιμο γςή, υζμ αολαίκεζ/ δ μνιή πμο ιμο ηυαεζ ηδ δφκαιδ» (υ.π., 105, 

106). 

 Χζηυζμ, μζ εζηυκεξ δζπθυηδηαξ πνμηφπημοκ απυ έκα οπμηείιεκμ εηθμνάξ πμο 

πανμοζζάγεηαζ κα έπεζ ηαεανή επμπηεία ηδξ ηαηάζηαζήξ ημο. H Hνςδζάδα ζε ηακέκα 

ζδιείμ δεκ δζζηάγεζ βζα ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ηδξ, οπυ ηδκ πίεζδ ηδξ άθθδξ 

πνμμπηζηήξ βζα ηδκ μπμία ιζθά. Πανάθθδθα, ζε ηακέκα ζδιείμ δεκ οπεναάθθεζ ηδ 

αεααζυηδηά ηδξ βζα ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ηδξ. Oζ δζαδμπζηέξ εζηυκεξ πμο πνδζζιμπμζεί 

δεκ πνμηφπημοκ απυ δζζηαβιυ ή ειθαηζηή δζάεεζδ, αθθά ειπθμοηίγμοκ ιζα εκζαία 

ακηίθδρδ πάκς ζημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο. 

 Kαηά ηδκ εηηίιδζή ιαξ, δ εζςηενζηή δζαθμβμπμίδζδ, ζηδκ μπμία έιιεζα 

παναπέιπεζ ημ νεπενηυνζμ εζηυκςκ πμο πνδζζιμπμζεί δ Hνςδζάδα, απμηεθεί ακηζηείιεκμ 

ημο θυβμο ηαζ υπζ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ακαπηφζζεηαζ μ θυβμξ. Aπμηεθεί ημ εέια ημο ηαζ υπζ 

ηδ δμιή ημο. O θυβμξ ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ είκαζ εκζαίμξ, ηθεζζηυξ, ζοιπαβήξ θυβμξ μ 

μπμίμξ ιζθά βζα ηδ δζαίνεζδ, βζα ηδ δζάποζδ ηαζ ηδ δζάννδλδ
529

. Tα “δζπθά” θυβζα δεκ είκαζ 

αοηά πμο αοημαπμηαθμφκηαζ δζπθά, αθθά εηείκα πμο δζζηάγμοκ οπυ ημ αάνμξ εκυξ λέκμο 

θυβμο ή εηείκα πμο οπεναάθθμοκ ηδ αεααζυηδηά ημοξ, πάθζ οπυ ηδκ πίεζδ εκυξ ιδ- μζηείμο 

θυβμο. ηδ θμβζηή, ςζηυζμ, ηδκ μπμία εηθνάγεζ μ ζδζαίηενα εκδζαθένςκ αοηυξ ιμκυθμβμξ 

επακενπυιαζηε ζηδκ εκυηδηα Γ6. 

 

Γ4. O ξεηνξηθόο κνλόινγνο: Γ. Mαξθνξάο- Π. Παλάο- Aλδξ. Λαζθαξάηνο. 

 Χξ νδημνζηυξ ιμκυθμβμξ μνίγεηαζ ημ ιμκμδναιαηζηυ είδμξ ζημ μπμίμ ηονζανπεί μ 

θυβμξ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ (θυβμξ πμο είκαζ δοκαηυκ κα ακηζπαναηίεεηαζ ζε ιζα 

ιδ- μζηεία πνμμπηζηή), αθθά δ πνμμπηζημπμίδζδ ηδξ δεοηενμαάειζαξ πναβιαηζηυηδηαξ 

πανμοζζάγεηαζ νζγζηά απμδοκαιςιέκδ. Eκχ ζηα άθθα ιμκμδναιαηζηά είδδ δ πανάιεηνμξ 

ημο πνμζδζμνζζιέκμο πμζμφ ημο ιμκμθμβζζηή αλζμπμζείηαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ημο 

πενζμνζζιμφ ηδξ πθδνμθμνζαηήξ ηαζ αλζμθμβζηήξ αλζμπζζηίαξ ημο, ζημκ νδημνζηυ 

ιμκυθμβμ αλζμπμζείηαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ εκίζποζδξ ηδξ νδημνζηήξ απυαθερδξ ημο 

θυβμο ή ηδξ απυδμζδξ ηφνμοξ ζε αοηήκ. Tμ πμζυκ ηςκ οπμηεζιέκςκ ηδξ εηθμνάξ ζηα 

πμζήιαηα αοημφ ημο είδμοξ πνμζδζμνίγεηαζ πνμζςπμπμζδηζηά, ιε εθάπζζηεξ ελαζνέζεζξ
530

. 

Έηζζ, μζ ιμκμθμβζζηέξ εδχ είκαζ κεηνά, αλζμζέααζηα ζζημνζηά “πνυζςπα”, εεμί, 

ημζκςκζηά ζφκμθα, βεςβναθζηέξ μκηυηδηεξ η.η.θ. (ηάεε ηζ πμο ιπμνεί κα πανμοζζαζηεί ζακ 

                                                 
529

. Έκαξ ζοζπεηζζιυξ ημο εζςηενζημφ δζπαζιμφ ιε ημ βοκαζηείμ πνυαθδια, επζπεζνείηαζ ζημ άνενμ ηδξ 

Mανίαξ Kέκηνμο- Aβαεμπμφθμο «H άκενςπμξ ή δ δναιαηζηυηδηα ιζαξ εζςηενζηήξ πάθδξ» (Tεηξάδηα 

Eπζχλεο 35 (1997), 36-42) ιε αάζδ ημ πμίδια «H άκενςπμξ», ηδξ ζοθθμβήξ Aληηζέζεηο. 
530

. Bθ. π.π. I. Γνοπάνδξ, «Φνυκζιδ θςκή»: Άπαληα..., υ.π., 119- 120. 
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κα ιδ δεζιεφεηαζ απυθοηα απυ ιία ακενχπζκδ ζςιαηζηυηδηα)· ηάεε ηζ, αηυιδ, πμο εα 

ιπμνμφζε κα δζαεέηεζ πμθζηζζιζηυ ηφνμξ. 

 ημοξ νδημνζημφξ ιμκμθυβμοξ μ απμδέηηδξ (ζημκ μπμίμ πνμζακαημθίγεηαζ άιεζα δ 

νδημνζηή απυαθερδ) δδθχκεηαζ ιε νδηυ ηνυπμ. O απμδέηηδξ πανμοζζάγεηαζ ζοπκά 

ηαηχηενμξ απυ ημκ ιμκμθμβζζηή
531

, απυ πμζηίθεξ απυρεζξ. Tμ είδμξ νδημνζηήξ θεζημονβίαξ 

(παναζκεηζηήξ, ηνζηζηήξ, οικδηζηήξ η.θ.π.) ζε αοηά ηα ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα είκαζ, 

βεκζηά, εοδζάηνζημ
532

. 

 ημκ ιμκυθμβμ «O ηοαενκήηδξ απυ ημ ικήια ημο»
533

, οπμηείιεκμ εηθμνάξ είκαζ μ 

κεηνυξ Kαπμδίζηνζαξ, μ μπμίμξ, απυ ημκ ηάθμ ημο, απεοεφκεηαζ ζε ηάεε δζααάηδ πμο 

ηθαίεζ πάκς ζημ ικήια ημο: «Tζ ηθαζξ; Αε εέθεζ δάηνοα ημο ηάθμο ημφημο μ θίεμξ/ βζα ηδ 

ζηθδνυηαηδ πθδβή πμο ι‟ άκμζλε ημ ζηήεμξ·/ ανφζδ ηα ιάηζα ζμο αξ βεκμφκ, πμκεηζηέ 

δζααάηδ,/ κα ηθάρδξ ηδκ Eθθάδα ιμο, πμφκαζ πθδβαίξ βζμιάηδ». ημ πμίδια δζαηνίκεζ 

ηακείξ ηοπζημφξ ηνυπμοξ απεφεοκζδξ, μζ μπμίμζ απμζζςπμφκ ημκ απμδέηηδ ηαζ επζηνέπμοκ 

ζημκ θυβμ ημο ιμκμθμβζζηή κα ηονζανπήζεζ απυθοηα, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακηίδναζδ ημο 

ιμκμθμβζζηή έκακηζ ηδξ πνμμπηζηήξ εηείκδξ δ μπμία ενδκεί ημκ ίδζμ ηαζ υπζ ηδ ιαηαίςζδ 

ημο ένβμο ημο. Aοηυ, υιςξ, πμο έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ ζδιαζία ζημ είδμξ ημο νδημνζημφ 

ιμκμθυβμο είκαζ δ απυαθερδ, ημ ηζ εέθεζ κα “ηάκεζ” μ ιμκμθμβζζηήξ ζημκ απμδέηηδ ημο. H 

παναζκεηζηή θεζημονβία ημο θυβμο ημο κεηνμφ ηοαενκήηδ επζδζχηεζ κα ζηνέρεζ ηδκ 

πνμζμπή υθςκ υζμζ εηηζιμφζακ ημ “πνυζςπυ” ημο ζηδ δεζκή ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία έπεζ 

πενζέθεεζ δ Eθθάδα. 

 O νδημνζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ δοκαηυκ κα απμαθέπεζ ζηδκ ελφικδζδ ημο 

εββεβναιιέκμο ηεζιεκζηά απμδέηηδ, υπςξ ζοιααίκεζ, βζα πανάδεζβια ζηα πμζήιαηα «Oζ 

ηάημζημζ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ζημ ιεβαθυροπμκ εοενβέηδ ημοξ Aκδνέα οββνυ»
534

 ημο 

Mανημνά ηαζ «O υνημξ ηςκ ημζκμηήηςκ ζηδ ιάκα Eθθάδα»
535

 ημο ζηεθζακμφ. Kαζ ζηα 

δφμ αοηά πμζήιαηα ηα οπμηείιεκα ηδξ εηθμνάξ, ηα μπμία ιε πμθφ παναηηδνζζηζηυ ηνυπμ 

απμηεθμφκ ζχλνια, ηάκμοκ ηάηζ πμθφ ζοβηεηνζιέκμ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο απμδέηηδ· 

ζημ πμίδια ημο Mανημνά μζ ηάημζημζ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ απμδίδμοκ ηζιή ζημκ Aκδνέα 

                                                 
531

. Eλαίνεζδ απμηεθεί μ νδημνζηυξ ιμκυθμβμξ ημο μπμίμο δ απυαθερδ είκαζ οικδηζηή. ε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ μ ιμκμθμβζζηήξ δεκ πανμοζζάγεηαζ, αζθαθχξ, ακχηενμξ απυ ημκ απμδέηηδ ημο φικμο. Χζηυζμ, 

δζαεέηεζ ζαθέξ ηφνμξ, ημ μπμίμ απμννέεζ απυ ημ υηζ εηθνάγεζ έκα ζοθθμβζηυ πκεφια. Bθ. παναηάης, ημοξ 

νδημνζημφξ ιμκμθυβμοξ ημο Mανημνά ηαζ ημο ζηεθζακμφ. 
532

. Yπάνπμοκ, ςζηυζμ, πενζπηχζεζξ υπςξ ημ πμίδια ημο N. Kμοημφγδ «άηζνα πμθζηζηή (ιζθάεζ δ 

Eθεοεενία» (N. Λμφκηγδξ, «Nζημθμφ Kμοημφγδ έιιεηνα (ακέηδμηα ή πενζημιιέκα), Πεξίπινπο 17- 18 

(Άκμζλ.- Kαθ. 1988), 15- 39· ημ πμίδια: 28- 30), υπμο μ ζοκδοαζιυξ ηδξ νδημνζηήξ απυαθερδξ (εδχ 

ζαηζνζηήξ), ιε ημ ζημζπείμ ηδξ εζνςκείαξ ηαεζζηά ημκ ιμκυθμβμ πενζζζυηενμ πενίπθμημ, αθθά ηαζ 

θεζημονβζηυηενμ. 
533

. Γ. Mανημνάξ, Πνηήκαηα.., υ.π., 182. 
534

. Γ. Mανημνάξ, Πνηήκαηα... .π., 229. 
535

. Άββ. ζηεθζακυξ, Λπξηθφο Bίνο, ηυι. B‟, υ.π., 56- 57. 
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οββνυ ηαζ ζημ δεφηενμ, μζ ημζκυηδηεξ οικμφκ ηδκ Mάκα- Eθθάδα ηαζ, πανάθθδθα, 

δεζιεφμκηαζ κα «λακαζηοθχζμοκ» ημκ νεζμ ημπυ ηδξ. 

 Aκαθέναιε υηζ δ απυαθερδ ημο θυβμο ζημκ νδημνζηυ ιμκυθμβμ είκαζ εοδζάηνζηδ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα εοδζάηνζηδ είκαζ δ ηονίανπδ νδημνζηή απυαθερδ, ηαεχξ αοηή είκαζ 

δοκαηυκ κα ζοκδοάγεηαζ ιε άθθεξ, δεοηενεφμοζεξ (π.π. ζημ πμίδια ημο Mανημνά 

ακαβκςνίγεηαζ ςξ ηονίανπδ δ παναζκεηζηή θεζημονβία, αθθά οπμκμείηαζ ηαζ δ ηνζηζηή 

θεζημονβία πμο έπεζ ςξ ζηυπμ υζμοξ ακμίβμοκ ηζξ «πθδβέξ» ζηδκ Eθθάδα) ή 

πνμζπδιαηζηέξ απμαθέρεζξ (δδθαδή, θεζημονβίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εζνςκζηά βζα κα 

εκζζπφζμοκ ηδκ ηονίανπδ). 

 Έηζζ ζημκ ιμκυθμβμ ημο Π. Πακά «O Αζμβέκδξ» μ θυβμξ ημο ιμκμθμβζζηή 

ζοκδοάγεζ ηδκ πνμζπδιαηζηή παναίκεζδ ιε ηδκ ηνζηζηή αζπιή: «Aπυ ημο ιαφνμο 

Tάνηανμο ηεξ γμθενέξ πεδζάδεξ/ ήνεα‟ ξ ηδ βδ δζα κα πανχ ηάκεζα, ηεξ πναζζκάδεξ,/ ημ 

θςξ ηαζ ηα κενά./ Kοηηάηε ιε· ημ θφπκμ ιμο ααζηαίκς βειζζιέκμκ/ ηζίηα, ιε θάδζ 

άιμονβμ, ηαθά λεθηοθζζιέκμκ,/ μπμφκαζ ιζα πανά./ Φένηε ημκηά ηα ιμφηνα ζαξ, ακ δεκ 

είκαζ πνζζιέκα.../ Ξαθθδχξ ιαηνοά, πμθφ ιαηνοά κα θεφβεη‟ απυ ιέκα,/ ακ δεκ ήζεε 

ημοημί»
536

. H παναίκεζδ πμο δζαηοπχκεζ μ Αζμβέκδξ, κα ηναηδεμφκ ιαηνζά ημο υζμζ 

ηαθφπημοκ ιε πνμζςπείμ ηζξ «αζπδιάδεξ» ημοξ,  έπεζ εζνςκζηή θεζημονβία, ηαεχξ 

απμηεθεί παναίκεζδ- πνυζπδια πμο εκδοκαιχκεζ ηδκ ηνζηζηή απυαθερδ. Tαοηυπνμκα, 

ηαεχξ δ “παναίκεζδ” ζοκζζηά ηαζ ιία ιμνθή απεζθήξ, απμηεθεί ηνυπμ απεφεοκζδξ μ 

μπμίμξ απμζζςπά εκδεπυιεκδ ακηίδναζδ ημο απμδέηηδ. 

 H ηνζηζηή θεζημονβία, δ μπμία ειθχθεοε ζηδκ “παναίκεζδ”, βίκεηαζ αιέζςξ ιεηά 

ζαθήξ: «Tμ θςξ, μπμφ μ θφπκμξ ιμο ζπζευαμθμ ζημνπίγεζ,/ κα δείλδ ηξ‟ αζπδιάδεξ ζαξ 

πςξ δεκ ημ ειπμδίγεζ,/ χ, λεφνεηέ ημ, ηζ./ Eζείξ πμο ηδκ παηνίδα ζαξ βζάκα θεθηυ 

πμοθείηε,/ ακ η‟ εκπαξκπνπησζήθεηε, ιδκ υιςξ ηανηενείηε/ θζαάκζ απυ ιε./ Eζείξ, μπμφ 

εβεθμφζεηε‟ ξ ηα ηυζα αάζακά ιαξ,/ πζζηέρηε ημ, κα ηθάρεηε απ‟ ηα δαβηάιαηά ιαξ/ εε 

κάθεμοκε ζηζβιαί./ Kαζ ζεζξ, πμο ηδ ζοκείδδζδ πμοθείηε ηάεε ιένα,/ ακ ιε θςκέξ 

ζημπάγεζεε πςξ εακ ηα αβάθηε πένα.../ επέναζε μ ηαζνυξ./ «αξ έκμζςζακ μζ Kαζηνζκμί 

πςξ είζαζεε Xακζχηεξ»,/ Kαζ γηνχρα, ζαξ θςκάγμοκε, ακάεεια πξνδφηεο,/ μπίζςεε ηζ 

ειπνυξ» (υ.π., 39- 40). 

 Χζηυζμ, ηάεε ιμκμδναιαηζηυ πμίδια ημ μπμίμ επζηεθεί ιία μνζζιέκδ νδημνζηή 

θεζημονβία δεκ ζοκζζηά ακαβηαζηζηά νδημνζηυ ιμκυθμβμ. O εηθναζηζηυξ ιμκυθμβμξ ημο 

Λαζηανάημο «O Eθηακήζζμξ ιεηά ηδκ έκςζδκ»
537

, βζα πανάδεζβια, ειπενζέπεζ έκημκδ 

ηνζηζηή αζπιή: «Πχξ ηάκμοιε κα γμφιε δεκ δλένς!/ Oζ δαζιμί ιάξ εβδάνακ ημ πεηζί ιαξ·/ 

                                                 
536

. Π. Πακάξ, Έξγα Aξγίαο..., υ.π., 39. 
537

. A. Λαζηανάημξ, Πνηήκαηα..., υ.π., 324. 
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υπμο ημ αθέιια νίρς, υπμο ημ θένς,/ αθέπς ζηεκμπςνία ζηδκ φπανλή ιαξ.// Tδ Mδηνζά- 

Kοαένκδζδ οπμθένς,/ πμο εηεί ημκηά ιάξ έπζε ηδκ πκμή ιαξ/ M‟ απμγδηχ, ηαζ ημ ηεθάθζ 

δένς,/ μπμφ έδζςλα ηδκ πνχηδ ιδηνζηή ιαξ.// Eηείκ‟ ήηακε ιάκα αβαπδιέκδ,/ εηείκδ 

ιδηνζηά ιαξ εηοαένκα./ Mα ημφηδ ηχνα είκ‟ Tμφνηα δζραζιέκδ,// πμο ηάκεζ ιε ημ αίια 

ιαξ ηααένκα./ Mαξ απεθπίγεζ· χζηε κα θέιε ηχνα,/ ακάεεια, ακάεεια ηδκ χνα...». ιςξ, 

ζημκ ιμκυθμβμ δεκ οπάνπεζ εββεβναιιέκμξ ηεζιεκζηά απμδέηηδξ, μ μπμίμξ κα είκαζ 

ακχηενμξ ή ηαηχηενμξ απυ ημκ ιμκμθμβζζηή, μφηε μ ιμκμθμβζζηήξ επζπεζνεί κα “ηάκεζ” 

ηάηζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ημο απμδέηηδ. O ιμκμθμβζζηήξ απεοεφκεηαζ ζε έκα ζφκμθμ 

μιμσδεαηχκ ή, πάκηςξ, παναηηήνςκ πμο ανίζημκηαζ, ηαηά ηδκ ηνίζδ ημο, ζε ακάθμβδ ιε 

αοηυκ ηαηάζηαζδ. Aοηυ πμο πανμοζζάγεηαζ είκαζ έκαξ ιμκμθμβζζηήξ μ μπμίμξ οπμηίεεηαζ 

υηζ εηθνάγεζ ηδκ πνμμπηζηή ημο ηαημίηςκ ηδξ Eπηακήζμο, ιεηά ηδκ έκςζδ. 

 O νδημνζηυξ ιμκυθμβμξ απμηεθεί ιμκμδναιαηζηυ είδμξ ζημ μπμίμ επζπεζνείηαζ δ 

δζαηφπςζδ ιίαξ αδζαιθζζαήηδξ αθήεεζαξ. Έηζζ, δ θμβζηή ημο είδμοξ δζαθμνμπμζείηαζ απυ 

ηδ ιμκμπνμμπηζηή θμβζηή, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ αθήεεζα έπεζ ζοζηαηζηχξ εκδεπυιεκμ 

παναηηήνα. O νδημνζηυξ ιμκυθμβμξ ζπδιαηίγεζ ιία ζοκεήηδ, δ μπμία απμδίδεζ ζηα 

οπμηείιεκα ηδξ εηθμνάξ πνμκμιζαηή πνυζααζδ ζηδκ αθήεεζα. πςξ εα δείλμοιε ζηδ 

ζοκέπεζα, θυβς ηδξ ζδζυηοπδξ θμβζηήξ ημο είδμοξ, μ νδημνζηυξ ιμκυθμβμξ αλζμπμζείηαζ ζημ 

πθαίζζμ ζοκεεηζηχκ ιμκμδναιαηζηχκ ένβςκ, ζηα μπμία επζπεζνείηαζ δ ζφκεεζδ 

εκδεπυιεκςκ αθδεεζχκ ιε ιζα μνζζιέκδ αάζδ αεααζυηδηαξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα 

Γ7). 

 

Γ5. O κεηθηόο κνλόινγνο: Aι. Σνύηζνο- K. Bάξλαιεο- Γ. Pίηζνο. 

 Χξ ιεζηηυξ ιμκυθμβμξ μνίγεηαζ ημ ιμκμδναιαηζηυ είδμξ ζημ μπμίμ δ 

δεοηενμαάειζα πναβιαηζηυηδηα πανμοζζάγεηαζ πνμμπηζημπμζδιέκδ, μ ιμκμθμβζζηήξ 

ακηζπαναηίεεηαζ ηαηακμδηζηά ζε ιζα λέκδ πνμμπηζηή, αιοκυιεκμξ ή επζηζεέιεκμξ, αθθά 

αίνεηαζ δ απυθοηδ ηονζανπία ηδξ πνμμπηζηήξ ημο. O ιμκυθμβμξ «O I. Kαπμδίζηνζαξ 

απμθμβμφιεκμξ επ‟ εεκζηήξ ζοκεθεφζεςξ»
538

 απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ δείβια ημο είδμοξ. 

 ημ πμίδια αλζμπμζείηαζ ημ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ 

βζα κα ημο απμδμεεί ιία ζδζαίηενδ πνμμπηζηή
539

. Mε ιία έκκμζα, αοηή ηδξ ιεβέεοκζδξ 

οπμηζεέιεκςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο παναηηήνα, δ πνμμπηζημπμίδζδ ηδξ 

δεοηενμαάειζαξ πναβιαηζηυηδηαξ έπεζ εδχ μθεαθιμθακέζηενμ παναηηήνα απυ εηείκμκ 

πμο έπεζ ζημοξ δναιαηζημφξ ή ζημοξ εηθναζηζημφξ ιμκμθυβμοξ. H βεθμζμπμίδζδ ημο 

                                                 
538

. Aθ. μφηζμξ, Παλφξακα ηεο Eιιάδνο..., υ.π., 39- 41. 
539

. πςξ οπμζηδνίλαιε, δ “ιίιδζδ” πνμμπηζηήξ πνμηεζιέκμο βζα παναηηήνεξ πμο πανζζημφκ ζζημνζηά 

πνυζςπα ζζμδοκαιεί ιε επζκυδζδ πνμμπηζηήξ. Bθ. εκυηδηα B4. 
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πνμζχπμο ημ μπμίμ πανζζηά μ ιμκμθμβζζηήξ οπμζηδνίγεηαζ απυ ηδκ επζθμβή κα 

πανμοζζάγεηαζ δ πνμμπηζηή ημο ζημκ “ζηεθεηυ” ηδξ (ιε ηδκ έιθαζδ δδθαδή ζηδκ, ηαηά 

ημκ μφηζμ, δμιή ηδξ). Iδίςξ ζηδκ επςδυ ημο πμζήιαημξ ημκίγεηαζ ειθαηζηά ημ εζδμπμζυ, 

πάκηα ηαηά ημκ πμζδηή, παναηηδνζζηζηυ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο Kαπμδίζηνζα, δδθαδή υηζ 

είκαζ «αζφνναπημξ»
540

: «Aζ Aοθαί... Eβχ... ημ έεκμξ..., ελ εκυξ, ελ άθθμο ιένμοξ/ 

εεςνμφκηεξ... Eίπα ηζ άθθα κα ζαξ πς... Πθδκ ηζ ημ ηάιεζξ;/ ‟ ειπμδίγμοκ, κα θαθήζδξ, αζ 

ζοιιαπζηαί Αοκάιεζξ». 

 O ιμκμθμβζζηήξ επζηίεεηαζ εκακηίμκ υζςκ ημκ ηαηδβμνμφκ βζα πμζηίθα αδζηήιαηα 

ζε αάνμξ ημο έεκμοξ, ακάιεζα ζηα μπμία ημ ηονζυηενμ δ ακηζζοβιαηζηυηδηα ηςκ 

πμθζηζηχκ πνάλεχκ ημο: «Θενιυξ είιαζ δδιμηνάηδξ... Γζα ημ ζφκηαβια πεεαίκς· [...]/ 

Yπενπθμφηζζα ημ βέκμξ [...]/ Hιπμνεί κα δζδ μ Πθάζηδξ εζξ ηςκ ζπθάπκςκ ιμο ημ αάεμξ·/ 

δ αβάπδ ηδξ παηνίδμξ, κα! ημ ιμκαπυ ιμο πάεμξ»
541

. H οπενάζπζζδ αοηή, αέααζα, 

δζελάβεηαζ ιε υνμοξ ηανζηαημφναξ, ιε ημνφθςζδ ηδκ, επακαθαιαακυιεκδ ζηδκ επςδυ, 

βεκζηή “επζεεηζηή” ηαηηζηή: «είπα θυβμοξ ακςηένμοξ./ Aζ Aοθαί... Eβχ... ημ έεκμξ..., ελ 

εκυξ, ελ άθθμο ιένμοξ/ εεςνμφκηεξ... Eίπα ηζ άθθα κα ζαξ πς... Πθδκ ηζ ημ ηάιεζξ;/ ‟ 

ειπμδίγμοκ, κα θαθήζεζξ, αζ ζοιιαπζηαί Αοκάιεζξ». Oζ ζοβηεηνζιέκεξ ακηζδνάζεζξ ημο 

ιμκμθμβζζηή, υπςξ βεκζηυηενα δ ηαηηζηή ηδξ επίεεζδξ, έπμοκ ημ παναηηήνα ηδξ 

ηαηακμδηζηήξ- αλζμθμβζηήξ απυηνζζδξ ηαζ ζηζςδχξ εηείκμκ ηδξ ζοιθναζηζηήξ. 

 ηδκ πενίπηςζδ ημο ιεζηημφ ιμκμθυβμο μ ηνυπμξ ζφκεεζδξ δεκ αλζμπμζείηαζ ιε 

ηνυπμ πμο κα ελαζθαθίγεηαζ δ ιμκμηναημνία ηδξ πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή. ημοξ 

ιεζηημφξ ιμκυθμβμοξ απακημφκ, αέααζα, ηαηηζηέξ απεφεοκζδξ μζ μπμίεξ απμαθέπμοκ ζηδκ 

απμζζχπδζδ ημο απμδέηηδ, υπςξ ηαζ ζηα άθθα ιμκμδναιαηζηά είδδ. ημ ζοβηεηνζιέκμ 

πμίδια απακηά μ ιδπακζζιυξ απμζζχπδζδξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ημ είδμξ θυβμο ημ μπμίμ 

ιζιείηαζ ιμνθζηά μ ιμκυθμβμξ, δδθαδή ηδκ απμθμβία, ηδκ έιιεζδ επίηθδζδ ηδξ αθήεεζαξ 

ιέζς ιανηφνςκ (: «Yπενπθμφηζζα ημ βέκμξ (ιάνηονεξ μζ αδεθθμί ιμο [...]»), ηδκ ακαθμνά 

ζηδ ιυκδ αοεεκηία ημο Πθάζηδ πμο ιπμνεί κα βκςνίγεζ ζε αάεμξ ημκ άκενςπμ («Hιπμνεί 

κα δζδ μ Πθάζηδξ εζξ ηςκ ζπθάπκςκ ιμο ημ αάεμξ·/ δ αβάπδ ηδξ παηνίδμξ, κα! ημ ιμκαπυ 

ιμο πάεμξ»
542

) ηαζ ηδ πνήζδ ηδξ πνμζηαηηζηήξ. 

                                                 
540

. Έηζζ παναηηδνίγεηαζ δ «δζαθεηηζηή» ημο Kαπμδίζηνζα ζημ πνμθμβζηυ ζδιείςια ημο πμζήιαημξ «O I. 

Kαπμδίζηνζαξ εζξ ημ ζοιαμφθζυκ ημο», (Παλφξακα ηεο Eιιάδνο..., υ.π., 25): «Aθθεπάθθδθμζ οπέν 

εεκμζοκεθεφζεςξ ηαζ ζοκηάβιαημξ ακαθμναί δζαθυνςκ επανπζχκ ημο Kνάημοξ ήνπμκημ εζξ ημ ζοιαμφθζμκ 

ημο I. Kαπμδίζηνζα, υζηζξ άθθμηε ιε αβακάηηδζζκ ηαζ φανεζξ ηαξ έννζπηε ηαηά βδξ, ηαζ άθθμηε δηα ηεο 

ζπλήζνπο αζπξξάπηνπ δηαιεθηηθήο ημο εγήηεζ κα πείζεζ ημοξ Yπμονβμφξ ημο ηαζ ημοξ Γενμοζζαζηάξ, υηζ ηδξ 

εεκζηήξ ζοκεθεφζεςξ δ ζοβηνυηδζζξ ηαζ ημο ζοκηάβιαημξ δ πναβιαημπμίδζζξ δεκ εζφιθενμκ ηαη‟ μοδέκα 

θυβμκ εζξ ηδκ Eθθάδα. Mζακ ηςκ ημζμφηςκ μιζθζχκ ημο δεέθδζα κα πανςδήζς εζξ ημοξ αηυθμοεμοξ 

ζηίπμοξ». 
541

. .π., 40, 41. 
542

. .π., 40, 41. 
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 Aοηυ, ςζηυζμ, ημ μπμίμ δζαθμνμπμζεί ημοξ ιεζηημφξ ιμκμθυβμοξ απυ ηα άθθα 

ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα είκαζ υηζ ζημ πθαίζζυ ημο οπμκμιεφεηαζ δ θμβζηή ηδκ μπμία 

εοκμεί δ ιμκμθμβζηή ζφκεεζδ ηδξ εηθμνάξ. H ιμκμηναημνία ηδξ πνμμπηζηήξ ημο 

ιμκμθμβζζηή ηαηανβείηαζ, υπςξ απαζηεί δ ζδζαίηενδ θμβζηή ημο ιεζηημφ είδμοξ, ηαζ, 

ιμθμκυηζ οπάνπμοκ ηα ηοπζηά δείβιαηα απυπεζναξ κα απμζζςπδεεί δ ακηίπαθδ πνμμπηζηή, 

δ ηεθεοηαία “κμεεφεζ” ηδκ εζςηενζηή ζοκμπή ημο θυβμο ημο παναηηήνα. H οπμκυιεοζδ, 

ςζηυζμ, ηδξ ιμκμπνμμπηζηήξ θμβζηήξ, απυ ηδ ζημπζά ηδξ εζζαβςβήξ ιζαξ ακηίπαθδξ 

πνμμπηζηήξ, δεκ είκαζ απμηέθεζια εζςηενζηήξ δζαθμβμπμίδζδξ. H εζςηενζηή 

δζαθμβμπμίδζδ δεκ είβεζ ηδκ εκυηδηα ημο παναηηήνα, ηαεχξ δ λέκδ πνμμπηζηή, αηνζαχξ 

υηακ πνμηαθεί ηζξ ιέβζζηεξ εζςηενζηέξ ζοβηνμφζεζξ ζημκ θυβμ ημο ιμκμθμβζζηή, είκαζ 

μνβακζηά δειέκδ ιε ηδ δζηή ημο. Eηεί, ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, δ πνμμπηζηή ημο 

ιμκμθμβζζηή ζοβηνμηείηαζ, αηνζαχξ ςξ πνμμπηζηή πμο ζοβηνμφεηαζ ιε ιία άθθδ ή πμο 

αιφκεηαζ έκακηζ ιίαξ άθθδξ πνμμπηζηήξ, ηδξ μπμίαξ ημ αηνζαέξ υνζμ ιέζα ζημ θυβμ ημο 

παναηηήνα είκαζ, ηάπμηε, ελαζνεηζηά δφζημθμ κα εκημπζζηεί. Aκηίεεηα, ζημκ ιεζηηυ 

ιμκυθμβμ, μ ηνυπμξ πμο “δζαπθέηεηαζ” μ λέκμξ θυβμξ ιε ημκ θυβμ ημο ιμκμθμβζζηή είκαζ 

α- ζοκάνηδημξ, βζαηί δ εζςηενζηή θμβζηή ηδξ πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή έπεζ ζπέζδ 

αιμζααίμο απμηθεζζιμφ ιε ηδ θμβζηή ηδξ λέκδξ· ηαζ μζ δφμ ηναημφκ ηα “ζηεβακά” ημοξ δ 

ιία έκακηζ ηδξ άθθδξ: 

 

Yπενπθμφηζζα ημ βέκμξ (ιάνηονεξ μζ αδεθθμί ιμο/ ηαζ ηνεζξ ηέζζανεξ πζζημί ιμο,/ μπμφ ηνέπμοκ 

πμονκυ ανάδο ιε ηα ηάθανα ‟ξ ηδκ ηγέπδ!)·/ πθδκ ημοξ πνχημοξ ηδξ Eθθάδμξ μ ηαεέκαξ πηςπμφξ 

αθέπεζ·/ πθδκ ημο Mπυηγανδ ηαζξ ηυναζξ, ηα παζδζά ημο KαναΎζημο/ άθδζα κα γμοκ ι‟ εθέδ, ιε 

ιαγχιαηα ημο δίζημο·/ είπα θυβμοξ ακςηένμοξ./ Aζ Aοθαί... Eβχ... ημ έεκμξ..., ελ εκυξ, ελ άθθμο 

ιένμοξ/ εεςνμφκηεξ... Eίπα ηζ άθθα κα ζαξ πς... Πθδκ ηζ ημ ηάιεζξ;/ ‟ ειπμδίγμοκ, κα θαθήζδξ, αζ 

ζοιιαπζηαί Αοκάιεζξ. 

 

Hιπμνεί κα δζδ μ Πθάζηδξ εζξ ηςκ ζπθάπκςκ ιμο ημ αάεμξ·/ δ αβάπδ ηδξ παηνίδμξ, κα! ημ ιμκαπυ 

ιμο πάεμξ./ Πθδκ ηαηέηνελα ηα θχηα· πθδκ δζέθεεζνα ηα ήεδ·/ πθδκ εζξ πθήεμξ ηαηαζηυπςκ 

πνοζυξ άθεμκμξ επφεδ·/ πθδκ δεέθδζα κα ζαφζς ηαζ ιεβάθμοξ ηαζ ιζηνμφξ·/ πθδκ κα δζς ημοξ 

πνχημοξ υθμοξ, επεεφιδζα, κεηνμφξ·/ είπα θυβμοξ ακςηένμοξ./ Aζ Aοθαί... Eβχ... ημ έεκμξ..., ελ 

εκυξ, ελ άθθμο ιένμοξ/ εεςνμφκηεξ... Eίπα ηζ άθθα κα ζαξ πς... Πθδκ ηζ ημ ηάιεζξ;/ ‟ ειπμδίγμοκ, 

κα θαθήζδξ, αζ ζοιιαπζηαί Αοκάιεζξ
543

. 

 

H λέκδ πνμμπηζηή πμοεεκά δεκ “αββίγεζ” εηείκδ ημο Kαπμδίζηνζα. H ζοκφπανλή ημοξ δε 

ζηδνίγεηαζ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ πνςημαάειζςκ επζημζκςκζαηχκ δεδμιέκςκ, υπςξ 

                                                 
543

. .π., 40- 41. 
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ζοιααίκεζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ εζςηενζηήξ δζαθμβμπμίδζδξ, αθθά ζηδ δοκαηυηδηα πμο 

πνμζθένεζ δ δεοηενμαάειζα/ πεπμζδιέκδ εηθμνά ημο θυβμο κα ηαεζενχκεζ ζδζαίηενα 

ιμκηέθα επζημζκςκίαξ. 

 φιθςκα ιε ημ ζφζηδιά ιαξ, έκα ιμκμδναιαηζηυ πμίδια δεκ είκαζ ιεζηηυξ 

ιμκυθμβμξ υηακ μ ιμκμθμβζζηήξ αοημ- οπμκμιεφεηαζ, ιε ηνζηήνζα πμο πανμοζζάγμοκ 

εζςηενζηή ζοκμπή, μφηε υηακ δ οπμκυιεοζδ έπεζ θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ έκημκμ 

παναηηήνα. Kάπμζμξ μιζθδηήξ ιπμνεί κα πανμοζζάγεηαζ ηοκζηυξ, κα ιεηαιεθείηαζ, κα είκαζ 

ζδζαίηενα ζηθδνυξ ιε ημκ εαοηυ ημο. θμζ αοημί μζ ηφπμζ ηαηακυδζδξ ημο εαοημφ δεκ 

πανμοζζάγμοκ ημ είδμξ ημο ροπμθμβζημφ “ημθθάγ” πμο δζαηνίκεζ ημοξ ιμκμθμβζζηέξ ζημ 

είδμξ ημο ιεζηημφ ιμκμθυβμο. 

 Αεκ είκαζ θίβμζ μζ εηθναζηζημί ιμκυθμβμζ πμο ααζίγμκηαζ ζηδκ ζηθδνή αοημ- 

ηνζηζηή ημο ιμκμθμβζζηή, υπςξ ζζπφεζ ζημ πμίδια «Παναθοιέκμο ιεηάκμζα»
544

: «Nαζ, 

εέθς ιέζ‟ ξ ημ δάηνο ιμο κα πκίλς ηδκ μνιή ιμο/ ηαζ δεκ ιπμνχ, δεκ έπς κμο·/ ηοθθυξ ‟ξ 

ηα ηάθθδ η‟ μονακμφ,/ ιζζχ ηδκ φπανλή ιμο. [...]/ Kζ εβχ ‟ξ ημ πακδβφνζ ζμο, αβάπδ 

ιμθοζιέκδ,/ ανήηα θεμνά ηζ αθακζζιυ,/ ηαζ πκές θφζζα, ιαναζιυ/ ηαζ ηυθαζζ 

ακαιιέκδ». 

 ημκ εηθναζηζηυ ιμκυθμβμ ημο Παθαιά «O Iλίςκ» (ηυι. 18, Tα πεξάζκαηα θαη νη 

ραηξεηηζκνί, 1931, 300- 301), ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε ζε πμζμ ααειυ έκαξ 

εηθναζηζηυξ αοημ- ηνζηζηυξ ιμκυθμβμξ ιπμνεί κα ιμζάγεζ ιε ημκ ιεζηηυ ιμκυθμβμ: «Aπυ 

πανέξ ακενχπςκ ηαζ ηαθέζιαηα/ ηαζ αιάθαβμξ εγμφζα ηαζ πανεέκμξ,/ ζηυια, ηδ αμνά 

λένς, υπζ ημ θίθδια·/ θαη αράξηζηνο θαη αλαζεκαηηζκέλνο./ Αε ιε πθάζακε εεμί. Αεκ ηδκ 

μνέβμιαζ/ ηδ πανά, ηζ μ ηθαδιυξ, η‟ εηείκμξ λέκμξ./ ιςξ ζξηακβεχσ θη αιαιάδσ 

αθνχγνληαο,/ ηαζ απάνζζημξ ηζ ακαεειαηζζιέκμξ,/ ηνλ θεξαπλφ. ε θάηημ ημκ παηένα ιμο/ 

ημκ έννζλα, ημκ έηαρα, αθνζζιέκμξ,/ ιε ηαίεζ ημ ιίζμξ, η‟ είλ’ ε νξγή θακάξη κνπ./ Kαζ 

απάνζζημξ ηαζ ακαεειαηζζιέκμξ» (υ.π., 300). Oζ παναηηδνζζιμί «απάνζζημξ ηαζ 

ακαεειαηζζιέκμξ», ημοξ μπμίμοξ επακαθαιαάκεζ μ Iλίςκαξ, ιμθμκυηζ πνμθακχξ 

πνμένπμκηαζ απυ έκακ λέκμ θυβμ, δεκ δδιζμονβμφκ ημ αθθυημημ απμηέθεζια ημο ιεζηημφ 

ιμκμθυβμο, ηαηά ημ μπμίμ μ ιμκμθμβζζηήξ ιμζάγεζ κα θέεζ θυβζα ζε αάνμξ ημο, πςνίξ κα ηα 

εθέβπεζ μ ίδζμξ. O ιμκμθμβζζηήξ εδχ “άημοζε”, ακ δεκ οπμκμεί υηζ πνμηάθεζε ζηυπζια, 

αοημφξ ημοξ παναηηδνζζιμφξ, ηαζ ημοξ επακαθαιαάκεζ, ζζπονζγυιεκμξ υηζ ιε αοημφξ 

ενζαιαεφεζ, υηζ είκαζ ημ ηαιάνζ ημο ηαζ υηζ ζημ άημοζιά ημοξ αθαθάγεζ. 

 Eπζζηνέθμκηαξ ζημ εέια ηδξ πανειαμθήξ ηδξ λέκδξ πνμμπηζηήξ ζημ θυβμ ημο 

ιμκμθμβζζηή, ζηδκ πενίπηςζδ ημο ιεζηημφ ιμκμθυβμο, ιέκεζ κα δζεοηνζκζζηεί πμζα είκαζ δ 

έηηαζδ αοηήξ ηδξ ακμίηεζαξ πνμμπηζηήξ. Χξ πνμξ ημ εέια ηδξ έηηαζδξ, δ λέκδ πνμμπηζηή 

                                                 
544

. Γ. Tζαηαζζάκμξ, Άπαληα, υ.π., 76- 78· ημ πανάεεια 76, 77. 
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είκαζ δοκαηυκ κα απμηεθεί έκα εθάπζζημ ηιήια ημο θυβμο ημο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ, υπςξ 

ζοιααίκεζ ζημκ αηυθμοεμ ιεζηηυ ιμκυθμβμ ημο Bάνκαθδ απυ ημ ζφκεεια Σθιάβνη 

Πνιηνξθεκέλνη (Πνηεηηθά, 153- 154). Eδχ ιζθμφκ ηα ηεθχκζα (μζ δζακμμφιεκμζ) βφνς απυ 

ηδκ ηαιπάκα: «Χ δεημπημφνα ιπνμφηγζκδ ζε θςθζά ιανιανέκζα!// [...] Πε ιαξ, ηζ ακ υθα 

πάκμκηαζ, ιέκμοκ αζχκζμζ κυιμζ/ Θευξ ηαζ Παηνίδα ηζ Aνεηή,- Tξηάδα!- [...]// O εάκαημξ, μ 

εάκαημξ, πυζμ βθοηυξ ηζ ςναίμξ/ ζημκ ηάιπμ ιέζα ημκ θμοθμοδζζιέκμ/ βζα Αζηζμζφκδ, 

Λεθηενζά ηαζ ιαηςιέκμ Xνέμξ,/ -γηα ην Xξπζάθη ην γεξά θιεηζκέλν!-/ Tμ εέθδιά καζ ηδξ 

Zςήξ, ιέζα ζε πηχιαηα ζςνυ/ ανφζεξ κα ενέθεζ ηα ηθανζά ημο μ Αοκαηυξ, δέκηνμ ζενυ». 

Aκ ζημκ ιμκυθμβμ ημο Bάνκαθδ δ α- ζφιθςκδ πνμμπηζηή είκαζ εθάπζζηδ ζε έηηαζδ, δεκ 

εα ιπμνμφζε, κα πενάζεζ απαναηήνδηδ. H πνμμπηζηή ηςκ ηεθςκίςκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

ακαθμνά ζε ζδέεξ υπςξ δ Aθήεεζα, έπεζ ηακυκεξ ηδξ δεμκημθμβίαξ ηδξ ημκ Θευ, ηδκ 

Παηνίδα ηαζ ηδκ Aνεηή, ελδβεί ημκ πυθειμ ακαθενυιεκδ ζηδ «Αζηζμζφκδ», ηδ «Λεθηενζά» 

ηαζ ημ «Xνέμξ» ηαζ εεςνεί κμιμηέθεζα ηδξ «Zςήξ» ηδκ πεναζηένς εκδοκάιςζδ ημο 

«Αοκαημφ» ιε ημκ εάκαημ ηςκ άθθςκ. ημ πθαίζζμ αοηυ λέκδ είκαζ δ δζαηφπςζδ πμο 

ζοζπεηίγεζ ημκ πυθειμ ιε ημ «Xνοζάθζ ημ βενά ηθεζζιέκμ», δζαθμνμπμζμφιεκδ επζπθέμκ 

ιε ζδιεία ζηίλδξ “πανεκεεηζηά” απυ ημκ οπυθμζπμ ιμκυθμβμ (υπςξ, ίζςξ, ηαζ ημ εζνςκζηυ 

«Tνζάδα»). 

 Aκηίεεηα ζημκ ιεζηηυ ιμκυθμβμ ημο Pίηζμο «Aκαπμθάζζζημζ» (ηυι. A‟, 36), πμο 

αημθμοεεί δ α- ζφιθςκδ πνμμπηζηή είκαζ απυ ηδκ ηέηανηδ ζηνμθή ηαζ ιεηά ζοκεπχξ 

πανμφζα: «Mαξ ιέκεζ δ πενδθάκεζα ιζαξ ζηζβιήξ/ ακηαιμζαή ηαζ δζηαζμθμβία·/ ηαζ 

αθέπμοιε ζημ ζπήια ηδξ ποβιήξ/ βναιιέκδ ημο ηεκμφ ηδκ εοθμβία.// Αεζθμί,  πμο 

δοζπζζημφιε ζηδ πανά/ ηαζ ιαξ ηοθίβεζ δ ακήζοπδ βαθήκδ/ κα ιέκμοιε ζηςκ πνυκςκ ηδκ 

μονά/ ιαηνζά απυ ηάεε απυθαζδ η‟ εοεφκδ.// Πζζηεφμοιε ζμθία ιαξ: ηδ ζζβή,/ 

αιθίννμπμζ ζε μνιή ηαζ ιεηαιέθεζα·/ η‟ έλς απ‟ ημκ ηίκδοκμ ηαηαθοβή/ ηδξ ηνζηζηήξ 

ζημνπίγμοιε ηα βέθζα.// ηδ ζηέρδ αοκακζγυιαζηε βθοηά,/ ζηα ιάηζα ιαξ βηνειίγμκηαζ ηα 

θχηα·/ η‟ μζ αζζεήζεζξ γμοκ, εκχ ηα ζδακζηά/ εθίρδ θμνμφκ ηδκ άβμκδ ηαπυηα». 

 Xαναηηδνζζηζηυ ημο είδμοξ, ζημ εέια ηδξ εζζαβςβήξ ηδξ λέκδξ πνμμπηζηήξ, είκαζ 

υηζ, ακ έκαξ ιεζηηυξ ιμκυθμβμξ ιεηαβναθεί ζε πμίδια ηδξ απαββεθηζηήξ ηαηδβμνίαξ (ιε 

ακηζηαηάζηαζδξ ημο πνχημο απυ ημ ηνίημ βναιιαηζηυ πνυζςπμ ηαζ απάθεζρδ ηςκ 

εζζαβςβζηχκ νδιάηςκ) αίνεηαζ δ έθθεζρδ ζοκμπήξ ημο παναηηήνα ηαζ πνμηφπηεζ δ 

αθδβδιαηζηή ηεπκζηή ακαπανάζηαζδξ θυβμο, μ πανάθςκμξ (ή α-ζφιθςκμξ) εθεφεενμξ 

πθάβζμξ θυβμξ
545

. Aοηυξ μ ηφπμξ ακαπανάζηαζδξ θυβμο είκαζ αιθίζδιμξ, ηαεχξ 

                                                 
545

. O E.Π.Λ είκαζ ηφπμξ θυβμο, πμο ακαπανζζηά ζηέρεζξ ή θυβζα εκυξ παναηηήνα ή ιζαξ μιάδαξ 

(ζδεμθμβζηήξ, αζζεδηζηήξ, ενδζηεοηζηήξ, ημζκςκζηήξ η.θ.π.) ιε ηα βναιιαηζηά παναηηδνζζηζηά ημο πθάβζμο 

θυβμο, πςνίξ ηα εζζαβςβζηά νήιαηα ηαζ ημοξ ζοκδέζιμοξ πμο ημκ εζζάβμοκ. O E.Π.Λ δεκ ιπμνεί κα 

εκημπζζηεί ιε ηδ πνήζδ απμηθεζζηζηχξ βναιιαηζηχκ ηνζηδνίςκ. Aηυιδ, υιςξ, ηαζ υηακ οπάνπμοκ 
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πανμοζζάγεζ πθάβζα ημ θυβμ- πνμμπηζηή ημο παναηηήνα, ιε ηνυπμ εζνςκζηυ. Kαηά ηδ 

ιεηαβναθή, υζα ηιήιαηα θυβμο εκέπζπηακ ζηδκ α-ζφιθςκδ πνμξ ημο ιμκμθμβζζηή 

πνμμπηζηή, ιεηαηνέπμκηαζ ζε αθδβδιαηζηά ζπυθζα (επίζδξ α-ζφιθςκα πνμξ ηδκ 

πνμμπηζηή ημο αθδβδιέκμο παναηηήνα): 

 

Mεηαγξαθή 

 Yπενπθμφηζζε ημ βέκμξ (ιάνηονεξ μζ αδεθθμί ημο/ ηαζ ηνεζξ ηέζζανεξ πζζημί ημο,/ μπμφ ηνέπμοκ 

πμονκυ ανάδο ιε ηα ηάθανα ‟ξ ηδκ ηγέπδ!)·/ πθδκ ημοξ πνχημοξ ηδξ Eθθάδμξ μ ηαεέκαξ πηςπμφξ 

αθέπεζ·/ πθδκ ημο Mπυηγανδ ηαζξ ηυναζξ, ηα παζδζά ημο KαναΎζημο/ άθδζε κα γμοκ ι‟ εθέδ, ιε 

ιαγχιαηα ημο δίζημο·/ είπε θυβμοξ ακςηένμοξ./ Aζ Aοθαί... Aοηυξ... ημ έεκμξ..., ελ εκυξ, ελ άθθμο 

ιένμοξ/ εεςνμφκηεξ... Eίπε ηζ άθθα κα ζαξ πεζ... Πθδκ ηζ ημ ηάιεζξ;/ ‟ ειπμδίγμοκ, κα θαθήζδξ, αζ 

ζοιιαπζηαί Αοκάιεζξ. 

 

Hιπμνεί κα δζδ μ Πθάζηδξ εζξ ηςκ ζπθάπκςκ ημο ημ αάεμξ·/ δ αβάπδ ηδξ παηνίδμξ, κα! ημ ιμκαπυ 

ημο πάεμξ./ Πθδκ ηαηέηνελε ηα θχηα· πθδκ δζέθεεζνε ηα ήεδ·/ πθδκ εζξ πθήεμξ ηαηαζηυπςκ 

πνοζυξ άθεμκμξ επφεδ·/ πθδκ δεέθδζε κα ζαφζεζ ηαζ ιεβάθμοξ ηαζ ιζηνμφξ·/ πθδκ κα δζεζ ημοξ 

πνχημοξ υθμοξ, επεεφιδζε, κεηνμφξ·/ είπε θυβμοξ ακςηένμοξ./ Aζ Aοθαί... Aοηυξ... ημ έεκμξ..., ελ 

εκυξ, ελ άθθμο ιένμοξ/ εεςνμφκηεξ... Eίπε ηζ άθθα κα ζαξ πς... Πθδκ ηζ ημ ηάιεζξ;/ ‟ ειπμδίγμοκ, 

κα θαθήζδξ, αζ ζοιιαπζηαί Αοκάιεζξ. 

 

 Mεηαβναθυιεκμ ημ ηείιεκμ ζηδκ απαββεθηζηή ηαηδβμνία, απμηηά ηδκ εζνςκζηή 

δμιή δ μπμία απμηεθεί ζφκδεεξ θαζκυιεκμ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ (ζδίςξ ιε ηδ ιμνθή ημο 

α-ζφιθςκμο E.Π.Λ.). Tμ ζδιακηζηυηενμ, ςζηυζμ, είκαζ υηζ ιία ηέημζα ιεηαβναθή θςηίγεζ 

ηδκ ηάζδ ημο είδμοξ ημο ιεζηημφ ιμκμθυβμο κα μζηεζμπμζείηαζ ιζα δοκαηυηδηα ηδξ 

απαββεθηζηήξ ηαηδβμνίαξ, ζημ πθαίζζμ, υιςξ, ημο επζημζκςκζαημφ ιμκηέθμο ηδξ 

ιμκμδναιαηζηήξ. ηδκ απαββεθηζηή ηαηδβμνία δ πνμμπηζηή εκυξ παναηηήνα είκαζ δοκαηυκ 

κα ζοκοπάνπεζ ιε ηδκ αλζμθυβδζή ηδξ απυ ημκ αθδβδηή. H ζοκφπανλδ αοηή δζαθεφβεζ απυ 

ημκ έθεβπμ ημο παναηηήνα. ημκ ιεζηηυ ιμκυθμβμ επίζδξ ζοκοπάνπεζ δ πνμμπηζηή ημο 

ιμκμθμβζζηή ιε ιία αλζμθυβδζή ηδξ, πςνίξ αοηυ κα ιπμνεί κα απμδμεεί ζε επζθμβή ημο 

ιμκμθμβζζηή, ηάηζ πμο πθήηηεζ ηδ ζοκμπή ημο παναηηήνα. Aοημφ ημο είδμοξ ημ 

ιμκμδναιαηζηυ πμίδια ζοκδέεηαζ ιε ημκ πμθφ άιεζμ ηνυπμ ιέζς ημο μπμίμο ηαηαθένεζ 

πθήβια ζημκ ιμκμθμβζζηή ηαζ ζημ ήεμξ ημο.  Γζα αοηυ, θυβς δδθαδή ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ 

θεζημονβίαξ ημο, μ ιεζηηυξ ιμκυθμβμξ δεκ είκαζ έκα ηαηδβμνζαηυ “θάεμξ”. H ιεηαβναθή 

                                                                                                                                                    
βναιιαηζημί δείηηεξ, πένακ ημο ηνίημο πνμζχπμο (υπςξ δ ιεηάεεζδ πνυκςκ), ζημκ εκημπζζιυ ημο E.Π.Λ 

θαιαάκμκηαζ οπυρδ οθμθμβζηά ηαζ ζδιαζζμθμβζηά ηνζηήνζα, υπςξ ζημπεία «πνμθμνζηυηδηαξ», εηθνάζεζξ 

ηδξ μιάδαξ ή ηδξ ηάλδξ ζηδκ μπμία ακήηεζ μ παναηηήναξ, ζδζμθεηηζηά ζημζπεία ηαζ πνμζςπζημί επζημκζζιμί, 

ηαεχξ ηαζ αλζμθμβήζεζξ, ενιδκείεξ, ηνίζεζξ, κμήιαηα πμο ακήημοκ ζημκ παναηηήνα.   
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ηςκ ιεζηηχκ ιμκμθυβςκ ζοκμδεφεηαζ απυ ιζα μοζζχδδ θεζημονβζηή απχθεζα. Tμ βεβμκυξ 

υηζ μ θυβμξ ηαείζηαηαζ ζοκεηηζηυξ πενζζηέθθεζ ηδ θεζημονβία ηδξ αίαζδξ οπμκυιεοζδξ ηδκ 

μπμία οθίζηαηαζ μ ιμκμθμβζζηήξ ζημκ ιεζηηυ ιμκυθμβμ, ηαεχξ δίκεζ ηδ εέζδ ηδξ ζηδκ 

αιθζζδιυηενδ εζνςκζηή οπμκυιεοζδ. 

 O μφηζμξ είκαζ ζαθήξ ςξ πνμξ ηδ θεζημονβία ημο ζοβηεηνζιέκμο πμζήιαημξ πμο 

ζπμθζάζαιε πζμ πάκς, αθθά ηαζ βεκζηυηενα ηςκ ιεζηηχκ ιμκμθυβςκ ημο. διεζχκεζ: «δηα 

λα θαηαζηήζσ γεινίαλ ηαζ κα ιαηαζχζς ηδκ ημζαφηδκ επζπείνδζίκ ημο <ηδξ ζοββναθήξ 

απμθμβίαξ ημο πνμξ ηδ Γενμοζία>, ζοκέεεζα ημ αηυθμοεμκ πμζδιάηζμκ <αοηυ πμο 

ζπμθζάζηδηε>»
546

. Πμζδηέξ υπςξ μ μ μθ. Kανφδδξ, ηαζ ανβυηενα μ Γ. μονήξ, 

αημθμοεμφκ ημκ ηνυπμ ημο μφηζμο ηαζ επζηοβπάκμοκ ηδ ζηδθίηεοζδ ζζημνζηχκ 

πνμζχπςκ ή δεχκ, πμο είκαζ δ ζοκδεέζηενδ θεζημονβία ημο ιεζηημφ ιμκμθυβμο, ιέζς ηδξ 

βεθμζμπμίδζδξ. H θεζημονβία ηδξ ζηδθίηεοζδξ πνμζχπςκ ηαζ δεχκ ιε ηδ αμήεεζα ημο 

ιεζηημφ ιμκμθυβμο, πςνίξ υιςξ ημ ζημζπείμ ηδξ ηανζηαημφναξ, είκαζ ιζα δοκαηυηδηα πμο 

αλζμπμζείηαζ ζε ιεζηημφξ ιμκμθυβμοξ ημο Bάνκαθδ ηαζ ημο Pίηζμο. 

 

Γ6. Eηδνινγηθέο εθδνρέο κηαο επηθνηλωληαθήο πεξίζηαζεο: ε απαρνημένη. Aπό ηηο 

«Φαξκαθεύηξηεο» ηνπ Θεόθξηηνπ ζηνλ R. Browning θαη ηε «Φαίδξα» ηνπ Γ. Pίηζνπ. 

 ε αοηή ηδκ εκυηδηα εα δείλμοιε πχξ δζαθμνμπμζείηαζ, ηαζ ζε πμζμ ααειυ, μ 

ηνυπμξ ζπδιαηζζιμφ ιίαξ ηαζ ηδξ αοηήξ πενίζηαζδξ ζε δζαθμνεηζηά ιμκμδναιαηζηά 

είδδ
547

. Tα οπμηείιεκα ηδξ εηθμνάξ ζε αοηή ηδκ πενίζηαζδ (δ μπμία έπεζ ιεβαθφηενδ 

ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ απυ άθθεξ ζηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία) είκαζ βοκαζηείμζ 

παναηηήνεξ. H πενίζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ μζ ιμκμθμβίζηνζεξ μνίγεηαζ απυ ημ υηζ μ 

άκδναξ ημκ μπμίμ επζεοιμφκ ηναηά απυζηαζδ απυ αοηέξ, είηε ιε ηδ πςνζηή έκκμζα είηε 

ζοκαζζεδιαηζηά. Aκ μ άκδναξ πανίζηαηαζ (ςξ εββεβναιιέκμξ ηεζιεκζηά απμδέηηδξ, υπςξ 

ζοιααίκεζ ζηδκ «Φαίδνα» (TΔ, 295- 315) ημο Pίηζμο), δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ επζεοιία 

ημοξ. 

                                                 
546

. Aθ. μφηζμξ, Παλφξακα ηεο Eιιάδνο..., υ.π., 39. O μφηζμξ πνδζζιμπμίδζε ζοζηδιαηζηά ημκ ιεζηηυ 

ιμκυθμβμ, βζα κα βεθμζμβναθήζεζ ημκ I. Kαπμδίζηνζα, πνυζςπα ημο ηφηθμο ημο Kαπμδίζηνζα, ηαζ ηδκ 

πμθζηζηή δεζηή, ηδκ μπμία, ζφιθςκα ιε ημκ μφηζμ, εοκυδζε μ ηοαενκήηδξ. 
547

. Mε ημκ υνμ πεξίζηαζε δεκ εκκμμφιε ημ εέια βζα ημ μπμίμ ιζθά δ ιμκμθμβίζηνζα, αθθά ηζξ ζοκεήηεξ, μζ 

μπμίεξ μνίγμοκ ηδκ εηθμνά ημο ιμκμθυβμο. Έηζζ, δ πενίζηαζδ ηδξ απανκδιέκδξ μνίγεηαζ απυ ημ υηζ μ 

αβαπδιέκμξ ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ έπεζ απμιαηνοκεεί απυ αοηήκ ή ηδκ έπεζ απμννίρεζ. ηυπμξ αοηήξ ηδξ 

εκυηδηαξ είκαζ κα ζπμθζαζημφκ μζ δζαθμνεηζημί ηνυπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ αλζμπμζείηαζ δ ίδζα πενίζηαζδ ζε υζμ 

ημ δοκαηυκ πενζζζυηενα ιμκμδναιαηζηά είδδ. Eπζθέλαιε ηδκ πενίζηαζδ ηδξ απανκδιέκδξ, δζυηζ είκαζ αοηή 

πμο ειθακίγεηαζ ζε υθα ηα ιμκμδναιαηζηά είδδ ηαζ έπεζ ιεβάθδ πανάδμζδ, δ μπμία λεηζκά απυ ηζξ Hξσίδεο 

ημο Oαζδίμο ηαζ ηζξ «Φανιαηεφηνζεξ» ημο Θευηνζημο. Eηηυξ απυ ηα δδιμηζηά ηναβμφδζα ηα μπμία 

εκηάζζμκηαζ ζε αοηυ ημκ ηφηθμ (αθ. οπμζδιείςζδ 572) είκαζ δοκαηυκ κα ακαθενεεί ηαζ δ πενίπηςζδ ημο 

ηνδηζημφ πμζήιαημξ «H απανκδιέκδ ηςκ Xακζχ», ημ μπμίμ, υπςξ οπμεέηεζ μ Λ. Πμθίηδξ («Παναηδνήζεζξ ζε 

ηνδηζηά ηείιεκα», Kξεηηθά ρξνληθά 12 (Iακ.- Aπν. 1958), 300- 312· ημ ηείιεκμ ηαζ ηα ζπεηζηά ζπυθζα: 300- 

305) απμηεθεί «ζοκεζδδηή πνμζπάεεζα δζαζηεοήξ ημο B‟ εζδοθθίμο ημο Θεμηνίημο» ηαζ ημπμεεηείηαζ πνμκζηά 

ζηζξ ανπέξ ημο 16
μο

 αζχκα (υ.π., 303). 
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 οκδεέζηενδ αζηία ηδξ ιμκαπζηυηδηάξ ημοξ είκαζ δ απυννζρδ
548

 (αθθά ηαζ μ 

πυθειμξ
549

, δ ενβαζία
550

, μ εάκαημξ
551

). ε ηάεε πενίπηςζδ μ άκδναξ είκαζ αοηυξ απυ ημκ 

μπμίμ απμννέεζ δ ιμκαπζηυηδηα. Aοηυξ απμννίπηεζ, θεφβεζ βζα ημκ πυθειμ ή βζα κα 

ενβαζηεί, πεεαίκεζ. ε ηάεε επίζδξ πενίπηςζδ ημ ηαεμνζζηζηυ δεκ είκαζ δ πνυεεζδ ημο 

ακδνζημφ παναηηήνα κα ζηενήζεζ απυ ημκ βοκαζηείμ ηδκ πανμοζία ημο, αθθά ημ 

απμηέθεζια, δδθαδή δ αηφνςζδ ηδξ βοκαζηείαξ επζεοιίαξ ηαεεαοηή. Tα πμζήιαηα 

ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηά ιμκμδναιαηζηά είδδ. 

 ημκ εηθναζηζηυ ιμκυθμβμ, υπμο εββνάθμκηαζ ηα πενζζζυηενα πμζήιαηα αοηήξ 

ηδξ πενίζηαζδξ, ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο είκαζ μ άκδναξ, μ μπμίμξ, πανά ημ υηζ 

απμοζζάγεζ, ακηζηαημπηνίγεηαζ ζημ θυβμ ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ: 

 

«H απαηδιέκδ» 

Έπς ζηδ ικήιδ γςκηακή η‟ άπζζημο κέμο ηδ πάνδ
552

. 

 

«Kαεχξ ‟θαίκεζ» 

Kαζ εφιαβέ ιμο ημ θδζηή ‟πμο ι‟ έπεζ εακαηχζεζ,
553

 

 

ε αβάπδζα, ζβμονυιαθθμ,/ λακευ ιμο παθζηάνζ,/ ηαζ ζε θζιπίζηδηα πθςνυ/ ημο μκείνμο ιμο 

αθαζηάνζ.// K‟ είδα πακημφ ζημ δζάαα ζμο/ „Pυδα ηδ βδξ κα αβάκεζ/ K‟ εαφγαλα ζηα πείθζ ζμο/ ημο 

πυεμο ημ αμηάκζ,
554

 

 

«Xμνυξ πανεέκςκ», Παθαιάξ (ηυι.1, Tα ηξαγνχδηα ηεο παηξίδνο κνπ, 1886, 159, 160) 

αξ ηαιανχκμοι‟, αβάπεξ ιαξ!/ Mε ηζ θεαέκηζημ ημνιί,/ ιε ηζ θεαέκηζηδ μνιή/ ιαξ θεφβεηε! [...]/ 

Nα‟ νεήηε πάθζ ζηαονασημί/ ηαζ κζηδηαί ηαιανςημί 

 

«Tμ ηναβμφδζ ηδξ παθθαηήξ», Zςή Kανέθθδ (η. B‟, Aληηζέζεηο, 1957, 110) 

                                                 
548

 «H απαηδιέκδ» ημο Γ. Mανημνά (Πνηήκαηα..., υ.π., 321), «Έθοβεξ» ημο Π. Πακά (Έξγα Aξγίαο..., υ.π., 

62- 63), «Kαεχξ ‟θαίκεζ» ημο Tζαηαζζάκμο (Άπαληα, υ.π., 181- 182), «H θδζιμκδιέκδ» ημο Bζγοδκμφ 

(Άπαληα, υ.π., 59- 60), «H πνμδμιέκδ» ημο Πνμαεθέββζμο (Πνηήκαηα παιαηά θαη λέα, υ.π., 304), 

«Πνμζηοκήηνα εβχ» ημο Ανμζίκδ (ηυι. B‟, Φσηεξά ζθνηάδηα, υ.π., 121), «Tδξ ζεζνήκαξ ημ ηναβμφδζ» ημο 

Π. Bθαζημφ (H Aξγψ..., υ.π., 225- 238), «Mζα βοκαίηα» ημο T. Άβνα (Tξηαληάθπιια..., υ.π., 97- 99), [ε 

αβάπδζα, ζβμονυιαθθμ] ημο K. Xαηγυπμοθμο (Tα πνηήκαηα, υ.π., 125- 126), «Hνςδζάξ» ηαζ «Tμ ηναβμφδζ 

ηδξ Oθδθίαξ» ηδξ Zςήξ Kανέθθδ (ηυι. B‟, Aληηζέζεηο, 1957, 105- 107 ηαζ ηυι. A‟, Tεο κνλαμηάο θαη ηεο 

έπαξζεο, 1951, 207- 209), δ «Φαίδνα» ημο Pίηζμο (TΔ, 295- 315). 
549

. «Xμνυξ πανεέκςκ» ημο Παθαιά (ηυι. 1, Tα ηξαγνχδηα ηεο παηξίδνο κνπ, 1886, 159), «Mζθεί ιζα 

βοκαίηα» ημο Ανμζίκδ (ηυι. B‟, Πχξηλε ξνκθαία, υ.π., 310), «Πδκεθυπδ» ημο Φ. Γζμθφθθδ (Πνίεζε..., υ.π., 

180- 181). 
550

. π. Παζαβζάκκδξ, «Tα λέκα»: Άπαληα..., 117. 
551

 «H ενςιέκδ ημο ηθέθημο» ημο Aθ. Pαβηααή (Πνηήκαηα, υ.π., 53), «H πήνα ημο καφηδ» ημο Ανμζίκδ (ηυι. 

A‟, Γαιήλε, υ.π., 547). 
552

. Γ. Mανημνάξ, Πνηήκαηα..., υ.π., 321. 
553

. Γ. Tζαηαζζάκμξ, Άπαληα, υ.π., 181. 
554

. K. Xαηγυπμοθμξ, Tα πνηήκαηα, υ.π., 125- 126. 
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Kθείκς ηα ιάηζα βζα κα ιδκ ζδχ/ ηζ‟ αοηυκ αθέπς ιπνμζηά ιμο. 

 

«Hνςδζάξ», Zςή Kανέθθδ (ηυι. B‟, Aληηζέζεηο, 1957, 105) 

ημ βοάθζζια ημο ιαηζμφ ιμο/ έπεζ ημθθήζεζ ημ ίπκμξ ζμο/ ηζ‟ αξ ιδ εέθς κα ηναηχ ηδκ εζηυκα 

ζμο, 

 

Mε ημκ ηνυπμ αοηυ μζ ιμκμθμβίζηνζεξ επζαεααζχκμοκ ημκ ζοβηεηνζιέκμ ακδνζηυ 

παναηηήνα πμο αβαπμφκ, ηαεχξ ιυκμκ αοηυξ οπάνπεζ ζημ αθέιια, ζηδ ικήιδ ηαζ ημκ 

θυβμ ημοξ. Aοηυ, δδθαδή, πμο απμηεθμφκ μζ ιμκμθμβίζηνζεξ είκαζ έκαξ θοζζηυξ (υναζδ) 

ηαζ κμενυξ (ικήιδ) ηαενέθηδξ ηδξ εζηυκαξ ημο άκδνα. 

 ημοξ εηθναζηζημφξ ιμκμθυβμοξ, μ ακδνζηυξ παναηηήναξ ζζμδοκαιεί ιε ημ 

ηέκηνμ, απυ ημ μπμίμ απμννέεζ δ μθμηθήνςζδ ηςκ ιμκμθμβζζηνζχκ: 

 

«H απαηδιέκδ»
555

 

βζαηί κα ζένκεζ αδζάημπα εθίρδξ θαθζά η‟ αδδυκζ;/ Mήπςξ ημ ηαίνζ ημο βμνβά δεκ έηνελε ζζιά ημο;/ 

Aξ ηθάρς εβχ πμο είι‟ άθηενμ ηζ ένιμ πμοθί εδχ ηάημο. 

 

«Xμνυξ πανεέκςκ», Παθαιάξ (ηυι.1, Tα ηξαγνχδηα ηεο παηξίδνο κνπ, 1886, 159, 160) 

ιαξ θεφβεηε! η‟ μζ άιμζνεξ/ κμζχεμοι‟ απυ ζαξ παηνίδα,/ πένκμοι‟ απυ ζαξ εθπίδα. [...]/ ηαζ κα 

ιαξ ‟πήηε -άιμζνεξ!-/ η‟ είκε ημο πμθέιμο δ θνίηδ/ ηαζ δ δυλα ηαζ δ κίηδ. 

 

K‟ εαφγαλα ζηα πείθζ ζμο/ ημο πυεμο ημ αμηάκζ,/ ηζ‟ άπθςζα ζακ αβνάιπεθδ/ ηδ κζυηδ ιμο ζηδκ 

αβηαθζά ζμο/ η‟ έπθελα βφνς ηάκεζα ηδξ/ ζηεθάκζ ζηα ιαθθζά ζμο
556

. 

 

«H ενςιέκδ ημο ηθέθημο»
557

 

‟ημ ζηήεμξ ζμο επάκμο/ ζηδνίγμοιμοκ εενιυκ,/ ηαεχξ ηζζζυξ πθαηάκμο/ ηοθίβεζ ημκ ημνιυκ. 

 

Kαεχξ ημ άημιμ πμο απμηεθμφζε βζα αοηέξ ημ ηέκηνμ ηδξ φπανλήξ ημοξ απμζφνεηαζ, 

ανηεηέξ πνμακαββέθθμοκ ημκ εάκαηυ ημοξ, ημκ εβηθεζζιυ ημοξ ζε ιμκαζηήνζ, ηδκ 

εβηαηάθεζρδ ηςκ οπμηζεέιεκςκ εδθοηχκ ζοιπενζθμνχκ, ή παναηηδνζζηζηχκ πμο 

ηαημπονχκμοκ ημ ακενχπζκμ πνμζχπμ (π.π. ηδξ θςκήξ): 

 

«H ενςιέκδ ημο ηθέθημο» 

Eδχ θνζηηυξ ‟ξ ηδ θφζζ/ μ εάκαημξ πενκά
558

 

                                                 
555

. Γ. Mανημνάξ, Πνηήκαηα..., υ.π., 321. 
556

. K. Xαηγυπμοθμξ, Tα πνηήκαηα, υ.π., 126. 
557

. Aθ. Pαβηααήξ, Πνηήκαηα, υ.π., 54.  
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«H θδζιμκδιέκδ» 

‟Γς ιυκμκ ιζα ηανδζά πζζηή/ είπα κα ημκ πανίζς./ Tχνα ναβίζεδηε ηζ‟ αοηή-/ Πάν‟ ιμο ηδκ, 

Πθάζηδ, ‟πίζς!...
559

 

 

«Xμνυξ πανεέκςκ», Παθαιάξ (ηυι.1, Tα ηξαγνχδηα ηεο παηξίδνο κνπ, 1886, 160) 

ιςξ, ακ βνάθηδηε, αβάπεξ ιαξ,/ κα ιδ λακαβονίζηε πθεζά,/ ε‟ ακμίλδ μ Xάνμξ ιζα αβηαθζά [...]/ 

Kζ‟ ακ μ Θευξ, απ! αβάπεξ ιαξ!/ Αε‟ ιαξ βθοηχζδ απ‟ ηδ γςή,/ ηδξ ζοιθμνάξ ηδκ αθμή/ εε κα 

βθοηάκμοι‟ άιμζνεξ,/ ιέζα ‟ξ άθθμ ημζιδηήνζ.../ ηαθμβνδέξ ‟ξ ημ ιμκαζηήνζ. 

 

«H πήνα ημο καφηδ»
560

. 

Θάθαζζα, θάιζα απυνηαβδ, πμο ηνςξ ηα παθθδηάνζα,/ η‟ έθαβεξ ηαζ ημκ άκηνα ιμο πνζκ ημκ πανχ 

ηνεζξ πνυκμοξ,/ υζα ηαθά ιε ζηυθζγακ ηυνδ ηαζ πακηνειέκδ/ πάνε ηα εζφ κα ηα πανήξ· ηδξ πήναξ 

δεκ ηδξ πνέπμοκ./ Πάνε ημ ζημοθμιάκηζθμ ημ θθμονμζημθζζιέκμ, [αημθμοεεί πανάεεζδ 

ζημθζδζχκ] 

 

«Kαεχξ ‟θαίκεζ»
561

 

Θοιάζαζ; πνχηα ζχθεβα ηναβμφδζα ηδξ ροπήξ ιμο,/ ηαζ ζο αηθμοεμφζεξ ιοζηζηά ημκ ήπμ ηδξ 

θςκήξ ιμο./ Ξέιαεα ηχνα! δ βθχζζα ιμο ηναβμφδζα δεκ ζμο θέεζ·/ έηθεζζε πεζα ημ ζηυια ιμο ηαζ 

δ ηανδζά ιμο ηθαίεζ. [δ ιμκμθμβίζηνζα απεοεφκεηαζ ζηδ ζαΎηα ηδξ] 

 

 ημ πμίδια ημο Mανημνά «H απαηδιέκδ», ημ ζπήια αοηυ πενζπθέηεηαζ, ηαεχξ δ 

ιμκμθμβίζηνζα ανκείηαζ κα πεεάκεζ: «Έπς ζηδ ικήιδ γςκηακή η‟ άπζζημο κέμο ηδ πάνδ./ 

Mκήιδ βθοηφηαηδ, αβηαθζά ζημκ Άδδ εα ιε πάνεζ,/ πςξ εα ηδ ζαφζεζ μ εάκαημξ υηακ ζημ 

κμο ιμο αάκς,/ αναπκά θςκάγς ηθαίμκηαξ: Αε εέθς κα πεεάκς!»
562

. Αζαπζζηχκμοιε, 

υιςξ, υηζ δ άνκδζδ εακάημο απμννέεζ απυ ηδκ επζεοιία ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ κα ζοκεπίζεζ 

κα οπάνπεζ ςξ ικήιδ/ ηυπμξ, υπμο ζοβηναηείηαζ δ εζηυκα ημο ηδξ ακδνζηήξ πάνδξ. 

 O θυβμξ αοηχκ ηςκ ιμκμθμβζζηνζχκ αθέπεζ ιυκμ ημκ αβαπδιέκμ, δδθαδή ημ 

ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ημοξ ηαζ μζ ιμκυθμβμζ έπμοκ απμηθεζζηζηά εηθναζηζηή θεζημονβία. 

Aπυ αοηή ηδκ άπμρδ, δ ειιμκή ζηδκ ακαπανάζηαζδ βοκαζηείςκ παναηηήνςκ (απυ άκδνεξ 

πμζδηέξ) ζημ πθαίζζμ ημο εηθναζηζημφ ιμκμθυβμο, εκδεπμιέκςξ κα ιδκ απμηεθεί 

ακαπανάζηαζδ ημο Άθθμο, υπςξ έπεζ οπμζηδνζπεεί αίθκδξ υηζ ζζπφεζ βζα ημκ δναιαηζηυ 

                                                                                                                                                    
558

. Aθ. Pαβηααήξ, Πνηήκαηα, υ.π., 55.  
559

. Γ. Bζγοδκυξ, Άπαληα, υ.π., 60.  
560

. Γ. Ανμζίκδξ, ηυι. A‟, Γαιήλε, υ.π., 547. 
561

. Γ. Tζαηαζζάκμξ, Άπαληα, υ.π., 181. 
562

. Γ. Mανημνάξ, Πνηήκαηα..., υ.π., 321. 
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ιμκυθμβμ
563

, αθθά επζαεααίςζδ ημο εβχ, ιε ηδ πνήζδ εκυξ θενέθςκμο. Aκ ζζπφεζ ηάηζ 

ηέημζμ, μ εηθναζηζηυξ ιμκυθμβμξ, πνμηεζιέκμο βζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενίζηαζδ, δεκ δίκεζ 

θςκή ζηδκ εηενυηδηα, αθθά απμηεθεί ιία εκδζαθένμοζα, κανηζζζζηζηήξ οθήξ
564

, εηδμπή 

ιμκμδναιαηζηήξ πμίδζδξ. 

 Oζ πενζζζυηενμζ εηθναζηζημί ιμκυθμβμζ έπμοκ ιία θεζημονβία αβςβήξ, ζημ 

πνςημαάειζμ επίπεδμ. Aκαπηφζζμοκ ιία μνζζιέκδ πνμμπηζηή πμο οπμηίεεηαζ υηζ εηθνάγεζ 

ηδκ ειπεζνία ηαζ ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηδξ βοκαίηαξ, πενζπθέημκηαξ ηδκ ακηίδναζδ 

ηςκ ακαβκςζηχκ ζημ ααειυ πμο ακείζηακηαζ ζε αοηή ηδκ πνμμπηζηή. Oζ ιμκυθμβμζ αοημφ 

ημο ηφπμο οπμηίεεηαζ υηζ πανζζημφκ ηδκ “βοκαζηεία” ειπεζνία, πνμτπμεέημοκ υηζ οπάνπεζ 

αδζάννδηηδ ζοκέπεζα ακάιεζα ζηδ γςή (δ ειπεζνία ηδξ Γοκαίηαξ) ηαζ ζημ ηείιεκμ (ημ 

Θδθοηυ), υηζ οπάνπεζ ιζα ιζιδηζηή ζπέζδ, ηαηά ηδκ μπμία δ εζηυκα ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ 

ακηζηαημπηνίγεζ ιία πναβιαηζηυηδηα· υηζ, ηέθμξ, βνάθεηαζ έκαξ ιμκυθμβμξ, μ μπμίμξ 

ακαπανζζηά ηδ Γοκαίηα (ηείιεκμ ιε θφθμ) ηαζ δεκ ακαπανάβεηαζ έκαξ Θδθοηυξ ηχδζηαξ 

(ηεζιεκζηυηδηα ημο θφθμο). 

 ε αοηυ ημ πθαίζζμ, ιπμνμφιε κα ηαηακμήζμοιε ηδκ ζδζμηοπία ημο εηθναζηζημφ 

ιμκμθυβμο «Hνςδζάξ» ηδξ Zςήξ Kανέθθδ. H ζδζμηοπία αοημφ ημο ιμκμθυβμο έβηεζηαζ 

ζηδκ ακμζηεζςηζηή θεζημονβία ηδκ μπμία επζηεθεί ζημ ζοιθναγμιέκμ ηδξ εζδμθμβζηήξ 

ηαηάηαλήξ ημο ζημοξ εηθναζηζημφξ ιμκμθυβμοξ ηαζ ιάθζζηα εηείκμοξ μζ μπμίμζ αθμνμφκ 

ζηδκ πενίζηαζδ ηδξ ιμκαπζηήξ βοκαίηαξ. H “αθφζζηδ” δζαφβεζα ιε ηδκ μπμία δ Hνςδζάδα 

επμπηεφεζ ηδ εέζδ ηδξ ηαζ πενζβνάθεζ ημ ζοκαζζεδιαηζηυ θάζια πμο 

παναδεζβιαημπμζείηαζ ζημκ εηθναζηζηυ ιμκυθμβμ, δ εβηεθαθζηυηδηα ηδξ δζαηφπςζδξ, δ 

ζοζζχνεοζδ ιμηίαςκ ηδξ εδθοηήξ πνμμπηζηήξ (δδθαδή, ηδξ ηαηαζηεοαζιέκδξ βοκαζηείαξ 

πνμμπηζηήξ) δδιζμονβμφκ έκα ακμζηεζςηζηυ απμηέθεζια. H «Hνςδζάδα» ακμζηεζχκεζ ηδ 

κανηζζζζηζηή οθή ημο εηθναζηζημφ ιμκμθυβμο αοηήξ ηδξ πενίζηαζδξ, ηαεχξ δεκ ιμζάγεζ 

ιε ηαιία απυ ηζξ ακαπαναζηάζεζξ ηςκ άθθςκ ιμκμθμβζζηνζχκ, αθθά ιέεη ηζ ακαπανζζημφκ 

μζ άθθεξ. O ηαηαζηεοαζιέκμξ παναηηήναξ ηδξ εέηεζ εκ αιθζαυθς ηδ ιζιδηζηή οπυεεζδ 

ζηδκ μπμία ααζίγμκηαζ μζ οπυθμζπμζ ιμκυθμβμζ. 

                                                 
563

. Dorothy Mermin, «“The fruitfull feud of hers and his”: Sameness, Difference, and Gender in Victorian 

Poetry»,Victorian Poetry  33 (1995), 149-168. 
564

. Πενζζζυηενα βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ κανηζζζζηζηέξ δμιέξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ Eηενυηδηα, αθ.: 

Mary Jacobus, Reading Woman. Essays in Feminist Criticism, Λμκδίκμ, Methuen, 1986, ζδίςξ ημ «The 

Difference of View» 27- 40. ημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ δ “ακαπανάζηαζδ” ημο Άθθμο ςξ 

επζαεααίςζδ ημο εβχ δεκ απμννέεζ αοημκυδηα απυ ηα δεδμιέκα ημο είδμοξ, δδθαδή ηδκ έθθεζρδ 

δζαζηαφνςζδξ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή ιε λέκεξ πνμμπηζηέξ. ημκ ιμκυθμβμ, βζα πανάδεζβια, 

«Tοακεφξ βθφπηδξ» (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ3) μ θυβμξ ημο μιζθδηή δεκ ααζίγεηαζ ζημ 

παναηηδνζζηζηυ ηδξ εζςηενζηήξ δζαθμβμπμίδζδξ (είκαζ, υπςξ οπμζηδνίλαιε, εηθναζηζηυξ ιμκυθμβμξ). Aοηυ 

υιςξ δεκ ζδιαίκεζ υηζ μ ιμκμθμβζζηήξ (ςξ ακαπανάζηαζδ ημο Άθθμο) απμηεθεί επζαεααίςζδ ημο πμζδηζημφ 

εβχ. 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



272 

 

 ε άθθεξ πενζπηχζεζξ ανίζημιαζηε ζημ υνζμ ημο ιεζηημφ ιμκμθυβμο. Aοηυ ζζπφεζ 

ζημκ ιμκυθμβμ «Mζθεί ιζα βοκαίηα»
565

. H απμπχνδζδ ημο αβαπδιέκμο (μ μπμίμξ θεφβεζ 

βζα ημκ πυθειμ) επίηεζηαζ: «Tδκ χνα εκυξ ςναίμο ηζκδφκμο/ ηάκε θηενά κα ηδκ 

πνμθηάζδξ·/ ην άθνπζκα ηνπ δηθνχ κνπ ζξήλνπ/ κε ζε πιαλέζε ηαζ δεζθζάζδξ.// Πήβαζκε! 

Aπ‟ ηα ζοκηνίιιζα εηείκμο/ ημο πςνζζιμφ δεζιά εα πθάζδξ/ πνοζά. -Tμο πυκμο ιμο άλζμξ 

βίκμο/ ηαζ θφβε! -Aλ κείλεο ζα κε ράζεο.// Θέιεη ε γπλαίθα απ‟ ημκ ηαθυ ηδξ/ ημκηά ζημ 

πάνζζια ηδξ κζυηδξ/ κάπδ ηδκ ηυθιδ, ακηνίηζα πάνδ.// K‟ δ Πδκεθυπδ, πςνζζιέκδ,/ ημκ 

Oδοζζέα πζζηή πνμζιέκεζ/ βζαηί ημκ λένεζ παθζηάνζ». H ιμκμθμβίζηνζα εδχ δδθχκεζ υηζ μ 

ενήκμξ ηδξ είκαζ πθάκμξ ηαζ, υηζ υηακ θέεζ “ιείκε”, εκκμεί ημ αηνζαχξ ακηίεεημ απυ αοηυ 

πμο θέεζ. ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ θεζημονβεί ηαζ δ ηνζημπνυζςπδ δζαηφπςζδ ημο ηζ “εέθεζ” 

(εκ βέκεζ) δ βοκαίηα. 

 Πνμημφ ελεηάζμοιε αοηή ηδκ πενίζηαζδ απυ ηδ ζημπζά ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο, είκαζ ζηυπζιμ κα δμφιε ηδκ ηςιζηή εηδμπή ηδξ εβηαηάθεζρδξ ζημκ ιμκυθμβμ 

«Έθοβεξ»
566

 ημο Π. Πακά. O Π. Πακάξ απμπεζνάεδηε κα πανμοζζάζεζ ιζα ιμκμθμβίζηνζα, 

δ μπμία ενιδκεφεζ ηδκ εβηαηάθεζρή ηδξ ιε έκακ ηνυπμ, νδπυ αέααζα, αθθά μπςζδήπμηε 

ζδζαίηενμ ζε ζπέζδ ιε ημκ ηαεζενςιέκμ ηςκ πενζζζυηενςκ εηθναζηζηχκ ιμκμθυβςκ 

ακάθμβδξ πενίζηαζδξ. H ιμκμθμβίζηνζα δδθχκεζ ειθαηζηά υηζ αβαπά ημκ άπζζημ, υηζ 

αζζεάκεηαζ ηαπείκςζδ απυ ηδκ πνμδμζία ημο, αθθά αθήκεζ, αηυιδ, κα οπμκμδεεί υηζ 

δζαεέηεζ ημ ζημζπεζχδεξ έκζηζηημ αοημζοκηήνδζδξ πμο ηδκ μδδβεί ζηδκ ακηζηαηάζηαζή 

ημο. ημπεφεζ κα αάθεζ «ζηδ εέζδ ημο» ηέζζενζξ άθθμοξ: «Pυδμ ιμο, νυδμ ιμο εφιμνθμ, 

νυδμ ηακαηεοιέκμ!/ Έθοβεξ, ηαζ ιε άθδζεξ ιυκδ ιμο εδχ κα ιέκς.../ Έθοβεξ ηδκ 

ηανδμφθα ιμο ιαγή ζμο ηδκ επήνεξ./ Άμζ! ηζ ηαηυ ηδξ άιμζνδξ, ιμο θφθαβακ μζ Mμίνεξ!/ 

Πχξ εάιαζ ηα Xνζζημφβεκκα, ηαζ πχξ ημκ Άζ- Bαζίθδ;/ Πψο ηψξα ζα γειάζνπλε ηα 

καξακέλα ρείιε;.../ Kαζ πχξ εα πανδβμνδεχ; Mε ηζ ηανδζά, μζιέκα!/ ζα βιέπσ’ οηνλ 

θαζξέθηε κνπ ηα κάηηα κνπ πξηζκέλα,/ απυ αβνφπκζα, απυ δάηνοα μπμφ δζα ζε εα πφκς;.../ 

ηθδνυηανδε! ελ αζηίαξ ζμο πυζα θανιάηζα πίκς!/ Kαζ ζο ηα ζοθθμβίγεζαζ; A! πζ, μ 

ένςηάξ ζμο/ ένςηαξ ήηακ ηδξ ζηζβιήξ. Πμηέ, πμηέ δ ηανδζά ζμο/ ‟ζ ηα ζηήεζα δεκ 

επηφπδζε δζα ειέ ακαιιέκδ.../ Eκυιζγεξ ιε πνήιαηα πςξ είκαζ πθδνςιέκδ/ δ θθμβενή δ 

αβάπδ ιμο· πςξ ημο θζθζμφ ιμο δ πάνζ/ πμοθεζέηαζ ηζ‟ αβμνάγεηαζ ζακ ζίηαθζ, ζακ ζηάνζ.../ 

Έηζζ;... Aξ ήκαζ. Aπυθαζζ πνεζάγεηαζ ιεβάθδ.../ Aθμφ εζφ εοιίαια πνμζθένκεζξ ηχνα ζε 

άθθδ,/ η‟ εβχ ζθαθκχ ηδκ πυνηα ιμο ηαζ δεκ ζμο ακμίβς άθθμ./ Tέζζανμοξ δε ‟ξ ηδ εέζζ 

ζμο γηα πείζκα ζμο εα αάθς.../ πζ· πνηέ αο κελ εηπή ε αλζξψπηλε θαθία,/ πσο ζα πεξάζε 

ηνλ θαηξφ κε δάθξπα ε Σνθία...». 

                                                 
565

. Γ. Ανμζίκδξ, ηυι. B‟, Πχξηλε Pνκθαία, υ.π., 311. 
566

. Έξγα Aξγίαο, .π., 62-63. 
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 H δμιή ηδξ αοημτπμκυιεοζδξ, παναηηδνζζηζηή ημο ηςιζημφ ιμκμθυβμο, εδχ 

αθμνά ζηδκ μζημκμιζηή πθεονά ηδξ ζπέζδξ ηδξ μθίαξ ιε ημκ «ζηθδνυηανδμ», ηδ 

ζδιαζία ηδξ μπμίαξ δ ίδζα οπμααειίγεζ
567

, αθθά ακαβκςνίγεζ ηδκ φπανλή ηδξ, ηαεςξ ηαζ 

ζημ πνμκζηυ δζάζηδια, ζημ πθαίζζμ ημο μπμίμο δ ιμκμθμβίζηνζα εκημπίγεζ ηζξ ζοκέπεζεξ 

ηδξ εβηαηάθεζρδξ (: «Πχξ εάιαζ ηα Xνζζημφβεκκα, ηαζ πχξ ημκ Άζ- Bαζίθδ;»). Έπμκηαξ 

οπυρδ ηα δάηνοα ηαζ ημκ ενδκδηζηυ θυβμ ηςκ ιμκμθμβζζηνζχκ ζημοξ εηθναζηζημφξ 

ιμκμθυβμοξ, ηδκ πναβιαηζηή ιμκαπζηυηδηά ημοξ (αοηέξ ηαζ ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο 

ημοξ), είκαζ δοκαηυκ κα παναηδνήζεζ ηακείξ υηζ δ μθία δζαθένεζ
568

. Eλάθθμο ηα δάηνοα 

βζα ηα μπμία ιζθάεζ δ ιμκμθμβίζηνζα δεκ οπάνπμοκ ζημ πανυκ ημο ιμκμθυβμο: «Mε ηζ 

ηανδζά, μζιέκα!/ ζα βιέπσ’ ξημκ ηαενέθηδ ιμο ηα ιάηζα ιμο πνζζιέκα,/ απυ αβνφπκζα, 

απυ δάηνοα μπμφ δζα ζε ζα ρχλσ;». H μθία αζζεάκεηαζ πςξ δ πνμμπηζηή ηδξ πνμξ ημ 

ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ηδξ δζαιεζμθααείηαζ απυ ιζα άθθδ πνμμπηζηή, αοηή ηδξ 

«ακενχπζκδξ ηαηίαξ», ηαζ υηζ πνέπεζ κα οπεναζπίζεζ ημκ εαοηυ ηδξ έκακηζ αοηήξ ηδξ λέκδξ 

πνμμπηζηήξ. Πνμεημζιάγεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα ακηζδνάζεζ ζηδκ απυννζρδ οπυ ηδκ 

πίεζδ ημο αθέιιαημξ ηςκ άθθςκ ηαζ, ιε αοηή ηδκ έκκμζα, δεκ είκαζ ιυκδ ηδξ. 

 Tμ παναηηδνζζηζηυ αοηυ, ημ μπμίμ ζπδιαηίγεηαζ ιε ηδκ ειθαηζηυηδηα πμο 

πνμζζδζάγεζ ζημκ ηςιζηυ ιμκυθμβμ, απακηά ηαζ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ. ημκ 

δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, μζ ιμκμθμβίζηνζεξ αζζεάκμκηαζ αανφ ημ αθέιια ηάπμζμο άθθμο, 

ιεηά ηδκ πνμδμζία ή ιεηά απυ ηδκ απυννζρδ: 

 

«The Laboratory»
569

 

He is with her, and they know that I know/ where they are, what they do; they believe my tears 

flow/ while they laugh, laugh at me, at me fled to the drear/ empty church, to pray God in, for 

them! - I am here. 

 

«Φανιαηεφηνζεξ» 

                                                 
567

. O Π. Πακάξ δεκ δζαηςιςδεί ηδ ιμκμθμβίζηνζα, επεηδή είκαζ βοκαίηα, ζημ εέια ηδξ μζημκμιζηήξ πθεονάξ 

ημο ένςηα. Tμοθάπζζημκ, έηζζ ιπμνεί ηακείξ κα οπμζηδνίλεζ, θαιαάκμκηαξ οπυρδκ ημκ “δίδοιμ” εειαηζηά 

ηςιζηυ ιμκυθμβμ «Tδ Λοαία» (Έξγα Aξγίαο..., υ.π., 65), μ μπμίμξ εηθένεηαζ απυ ακδνζηυ παναηηήνα. 
568

. Nα δζεοηνζκίζμοιε υηζ αοηυ δεκ ζδιαίκεζ πςξ μ Πακάξ έπεζ ακαπαναζηήζεζ έκακ επανηέζηενμ ηαζ 

βκδζζυηενμ θυβμ πνμξ ηάπμζμκ οπμηζεέιεκα βοκαζηείμ. “Iδεχδδξ” εδθοηυξ θυβμξ (ιε ηδκ έκκμζα υηζ απμδίδεζ 

ηδκ μοζία, ηδκ πναβιαηζηυηδηα ημο βοκαζηείμο θυβμο) δεκ οπάνπεζ. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ημοξ άθθμοξ 

“βοκαζηείμοξ” ιμκμθυβμοξ ημο Πακά ηαζ ημκ έκα ακδνζηυ ακηίζημζπδξ πενίζηαζδξ («Tδ Λοαία», Έξγα 

Aξγίαο..., υ.π., 65), ιπμνμφιε κα οπμζηδνίλμοιε υηζ ηαηαζηεοάγεζ έκακ άθθμ ηφπμ θυβμο (: εδθοηυ αθθά ηαζ 

ανζεκζηυ) πάκς ζημ εέια ηςκ ενςηζηχκ ζπέζεςκ. ε αοηυκ ημκ ηφπμ θυβμο, πανμοζζαζιέκμο ιε ηζξ 

πνμδζαβναθέξ ημο ηςιζημφ ιμκμθυβμο, δ πνμμπηζηή ημο μιζθμφκημοξ οπμηεζιέκμο πνμξ ηδκ ενςηζηή ζπέζδ 

δζαιεζμθααείηαζ απυ ηδκ πνμμπηζηή ηνίηςκ, απυ ηδκ ημζκςκζηή πνμμπηζηή. 
569

. «Eίκαζ ι‟ αοηή ηαζ λένμοκ υηζ λένς πμφ είκαζ ηαζ ηζ ηάκμοκ· κμιίγμοκ πςξ ηα δάηνοα ιμο ηοθμφκ, εκχ 

αοημί βεθμφκ, βεθμφκ ι‟ ειέκα· ειέκα κα‟ πς ηνέλεζ ζηδκ άδεζα, εθζαενή εηηθδζζά βζα κα πνμζεοπδεχ βζα 

αοημφξ! -Eδχ είιαζ». Tμ «εδχ» ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ είκαζ ημ ενβαζηήνζμ απυ υπμο πνμιδεεφεηαζ ημ 

δδθδηήνζμ βζα κα ζημηχζεζ ηδκ ακηαβςκίζηνζά ηδξ. 
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πμφ πεηά, παιέκδ μ θμβζζιυξ ζμο;/ Παζπκίδζ ζμο ηαηάκηδζα, ζζπαιενή, ηαζ ζέκα; [...] Kαζ ηχνα 

πμο‟ ιαζ ιμκαπή, πμφεε κα ηθάρς πνχηα/ ημκ ένςηα; (ζ. 425, 426)
570

 

 

«Φαίδνα» (υ.π., 305) 

πςξ ε α β ο ν ί ζ ς π ί ζ ς· η‟ είιμοκ ηζυθαξ η ε ζ ι έ ζ α, ε δ χ ι έ ζ α / ζηδ εέζδ ιμο ηάης απ‟ ηδ 

θάιπα, ζημ ηναπέγζ,/ ημζηάγμκηαξ πίζς απ‟ ηα πμηήνζα, πάκς απ‟ ημοξ χιμοξ ζαξ ηζ απ‟ ηδκ 

αδζάθμνδ ιαηζά ζαξ/ έλς απ‟ ημ ιαηνζκυ πανάεονμ, πνμξ ηδ δζάθακδ κφπηα υπμο είπα δναπεηεφζεζ 

βζα θίβμ,/ απ‟ υπμο είπα επζζηνέρεζ πζμ εθζιιέκδ, βεναζιέκδ ηαζ ζακ ηαπεζκςιέκδ/ ιέζα ζε ιζα 

μνβζζιέκδ πενδθάκεζα, κα ιεηνάς, κα εθέβπς/ ιε ηα δζηά ζαξ ιέηνα ηζξ ηζκήζεζξ ιμο [...]/ Αεκ 

λένς πζα πμφ κα ιείκς,/ έηζζ πμθζμνηδιέκδ απ‟ ημοξ ίζηζμοξ ιμο, πζμ θακενή ηχνα,/ υνεζα εαννχ 

ηαηαιεζίξ ημο ηυζιμο, πνμδμιέκδ, πενίαθεπηδ,/ ζηυπμξ ηςκ δμφθςκ, ηςκ ζηφθςκ, ημο αθέκηδ, 

εζέκα, κα αθέπς/ ηζξ δζανηείξ ιεηαιμνθχζεζξ ηςκ ίζηζςκ ιμο· 

 

Aοηέξ μζ ιμκμθμβίζηνζεξ δεκ είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ιυκεξ ημοξ. Aζζεάκμκηαζ κα 

εθέβπμκηαζ απυ ηάπμζα ιδ- μζηεία πνμμπηζηή, οπυ ημ αάνμξ ηδξ μπμίαξ δ ειπεζνία ηδξ 

ιμκαπζηυηδηαξ, πενζπθέηεηαζ ηαζ βίκεηαζ ειπεζνία ηδξ ηαπείκςζδξ
571

. 

 Nα επζζδιακεεί υηζ ζημοξ ηνεζξ ιμκμθυβμοξ μζ ιμκμθμβίζηνζεξ δδθχκμοκ 

(«Φανιαηεφηνζεξ», «The Laboratory») ή οπμκμμφκ («Φαίδνα») υηζ ζπεδζάγμοκ ηδκ 

ελυκηςζδ ημο άκδνα πμο ηζξ απέννζρε («Φανιαηεφηνζεξ», «Φαίδνα») ή ηδξ βοκαίηαξ δ 

μπμία έπεζ ηενδίζεζ ημκ άκδνα πμο εέθμοκ βζα ημκ εαοηυ ημοξ («The Laboratory»)
572

. Mε 

ημοξ δφμ ηεθεοηαίμοξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ, ηζξ «Φανιαηεφηνζεξ» ηαζ ηδ «Φαίδνα» εα 

αζπμθδεμφιε παναηάης. 

 Tμ πμίδια ημο Θευηνζημο «Φανιαηεφηνζεξ»
573

 πςνίγεηαζ ζε δφμ ιένδ, ιε αάζδ 

ηδκ πανάιεηνμ ηδξ απεφεοκζδξ. ημ πνχημ ιένμξ («Φένε ηαζξ δάθκαζξ, Θεζηοθί, θένε ιμο 

εδχ ηα θίθηνα»- «‟ ημ δχια εηείκμκ ζφνε ιμο ημκ άκδνα, ζμοζμονάδα.» ζ. 424- 426) δ 

ιμκμθμβίζηνζα ζιαίεα απεοεφκεηαζ ζηδκ οπδνέηνζά ηδξ, ηδ Θέζηοθδ. ηδ ζοκέπεζα δ 

                                                 
570

. Λέβμκηαξ «ιμκαπή», εκκμεί πςνίξ ημ, ηαη‟ αοηήκ, παζνέηαημ αθέιια ηδξ οπδνέηνζαξ. 
571

. H Hνςδζάδα εειαημπμζεί ζοκαζζεήιαηα ηα μπμία δναιαημπμζμφκηαζ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ αοηήξ 

ηδξ πενίζηαζδξ: «ηζ‟ είκαζ δ αβάπδ ιμο βζα ζέκα/ απυ κηνμπή ηαιςιέκδ, ηαπείκςζδ/ ηαζ ιαγφ μδοκδνή 

πενδθάκεζα» (ηυι. B‟, Aληηζέζεηο, 1957, 105- 107· ημ πανάεεια: 107). 
572

. ε ιμκμθυβμοξ αοηήξ ηδξ πενίζηαζδξ ζηα δδιμηζηά ηναβμφδζα, δ ελυκηςζδ ημο άπζζημο άκδνα δεκ είκαζ 

ηονζμθεηηζηή, αθθά επαθίεηαζ ζηδκ εκδεπυιεκδ οθμπμίδζδ ηαηάναξ ηδκ μπμία εηθένεζ δ ιμκμθμβίζηνζα. π.π. 

«Θέθς κα ημκ ηαηαναζεχ, ι‟ απ ιμο πμκεί δ ηανδζά ιμο,/ ια ηάθθζ‟ αξ ημκ ηαηαναζεχ, ηζ αξ ηάι‟ μ Θευξ ηζ 

εέθεζ»: Cl. Fauriel, Eιιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα, ηυι. A‟: H έθδνζε ηνπ 1824- 25, εηδ. επζι. A. Πμθίηδξ, 

Hνάηθεζμ, Πακεπζζηδιζαηέξ Eηδυζεζξ Kνήηδξ, 1999, 272. 
573

. Theocritus, ηυι. A‟, υ.π., 16. Oζ παναπμιπέξ ζημ ελήξ εα εκζςιαηχκμκηαζ ζημ ηονίςξ ηείιεκμ ιε 

έκδεζλδ ζεθίδαξ. Tμ ζοβηεηνζιέκμ πμίδια έπεζ ήδδ παναηηδνζζηεί δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ ιε ηδκ επίηθδζδ 

δφμ δζαθμνεηζηχκ ηνζηδνίςκ: ηδξ νεαθζζηζηήξ ροπμθμβζηήξ απεζηυκζζδξ (αθ.: W.R. Johnson, The Idea of 

Lyric..., υ.π., 167) ηαζ ηδξ ζφβηνμοζδξ ηνίζδξ/ ζοιπάεεζαξ (αθ.: G. O. Hutchinson, Hellenistic Poetry, υ.π., 

153, 159- 160). Αφμ αηυιδ ιμκυθμβμζ ημο Θευηνζημο, μ «Kχιμξ» ηαζ μ «Bμοημθίζημξ», ακαπηφζζμοκ 

επίζδξ ηδκ πενίζηαζδ ηδξ ενςηζηήξ απυννζρδξ, αθθά απυ ηδκ ακδνζηή ζημπζά, ηαεχξ ηαζ μζ δφμ 

ιμκμθμβζζηέξ δεκ επζηοβπάκμοκ ηδκ ακηαπυηνζζδ πμο επζεοιμφκ. 
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ζιαίεα είκαζ ιυκδ ηδξ ηαζ απεοεφκεηαζ ζηδ εθήκδ. H ζζημνία πμο ζημζπεζμεεηεί ηδκ 

πενίζηαζδ έπεζ ςξ ελήξ: H ζιαίεα πείεεηαζ απυ ιία θίθδ ηδξ κα παναημθμοεήζεζ ιζα 

ηεθεηή βζα ηδκ Aνηέιζδα. Eηεί αθέπεζ ημκ Αέθθδ, ημκ ενςηεφεηαζ ηαζ οπμθένεζ επί δέηα 

διένεξ απυ ημκ πυεμ ηδξ βζα αοηυκ. Aκαβηάγεηαζ κα ζηείθεζ ηδκ οπδνέηνζά ηδξ κα ημκ 

ηαθέζεζ ζπίηζ ηδξ. ηακ μ Αέθθδξ ειθακίγεηαζ, ηδ αεααζχκεζ υηζ εα πήβαζκε ζπίηζ ηδξ, 

αηυιδ ηαζ ακ εηείκδ δεκ ημκ ηαθμφζε. O Αέθθδξ, ανπζηά, επζζηέπηεηαζ ηαεδιενζκά ηδ 

ζιαίεα. Kαηά ηδκ διένα, ςζηυζμ, δ μπμία μνίγεηαζ απυ ηδκ εηθμνά ημο ιμκμθυβμο, μ 

Αέθθδξ έπεζ κα πάεζ ζημ ζπίηζ ηδξ δχδεηα ιένεξ. Tμ πνςί ηδξ ίδζαξ ιέναξ, βκςζηή ηδξ 

ζιαίεαξ ηδκ πθδνμθυνδζε υηζ μ Αέθθδξ έπεζ ενςηεοηεί ηάπμζμ άθθμ πνυζςπμ. 

 O ιμκυθμβμξ πανμοζζάγεηαζ ςξ ακηίδναζδ ηδξ ζιαίεαξ ζε αοηέξ ηζξ ελεθίλεζξ. O 

ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ακηζδνά δ ζιαίεα ζηδκ απζζηία ημο Αέθθδ είκαζ δζπθυξ. 

Πνμεημζιάγεζ ημ έδαθμξ, ιε ιζα ιαβζηή ηεθεηή, χζηε δ ζοκάκηδζδ πμο πνμβναιιαηίγεζ κα 

έπεζ ιε ημκ Αέθθδ ηδκ επυιεκδ διένα, κα μδδβήζεζ ζηδ ζοιθζθίςζδ ιε ημκ εναζηή ηδξ. H 

ιαβζηή ηεθεηή απμαθέπεζ ζηδκ ενςηζηή ιεηαζηνμθή ημο Αέθθδ: «Φένε ηαζξ δάθκαζξ, 

Θεζηοθί, θένε ιμο εδχ ηα θίθηνα·/ ιε πνυαεζμ ηυηηζκμ ιαθθί ζηεθάκςζε ηδ ζηάικα·/ ημκ 

άκδνα εέθς, πμο ζηθδνυξ ιμο εβίκδ, κα ιαβέρς,/ [...]‟ ημο Tζιαβήημο αφνζμ εα ηνέλς 

ηδκ παθαίζηνα/ βζα κα ημο εζπχ ‟ξ ημ πνυζςπμ πυζα βζ‟ αοηυκ παεαίκς./ Χζηυζμ ημφηα ‟ξ 

ηδ θςηζά εα νίλς κα ημκ δέζμοκ·» (ζ. 424). 

 ηακ δ ηεθεημονβία μθμηθδνχκεηαζ, ιαεαίκμοιε υηζ δ ζιαίεα δεκ ζημπεφεζ κα 

πενζμνζζηεί ζηδ ιαβεία: «Mζακ ζαφνακ αφνζμ βζα ζε ηαηυ πζμηυ εα ηνίρς» (ζ. 426). ημ 

ηέθμξ ημο ιμκμθυβμο απμηαθφπηεηαζ μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ, εηηυξ απυ ηα ιάβζα, δ ζιαίεα 

εα εημζιάζεζ ηαζ δδθδηήνζμ («ηαηυ πζμηυ»). Πνυεεζή ηδξ είκαζ κα ζημηχζεζ ημκ Αέθθδ, 

ζηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ εα έπεζ απμηέθεζια δ ιαβζηή ηεθεηή ηαζ εα ζοκεπίζεζ κα ηδκ 

αδζηεί
574

: «Mε ημφηα εθπίγς ζήιενα ηα ιάβζα κα ημκ δέζς,/ αθθ‟ ακ αηυιδ αανεηυξ ιμο 

βίκδ, ια ηαζξ Mμίναζξ/ ‟ξ ηαζξ πφθαζξ υπζ δεκ ανβεί ημο Άδδ κα ηηοπήζδ·/ ηέημζα ημο έπς 

                                                 
574

. O Gow δίκεζ ηδκ ελήξ ενιδκεία (Theocritus, έηδ. A. S. F. Gow, ηυι. B‟, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1952, 40, 46) βζα ηδ δζπθή ηαηηζηή ηδξ ζιαίεαξ: «H αβάπδ ηαζ δ επζεοιία βζα εηδίηδζδ 

(ζη. 160 ηαζ ίζςξ 58) ζοκοπάνπμοκ ζημ ιοαθυ ηδξ ζιαίεαξ, ηαζ μ [ζηίπμξ] 23 αημφβεηαζ εηδζηδηζηυξ· αθθά 

ημ νεθναίκ πνμζδζμνίγεζ ημκ ηυκμ ηαζ ημ ζημπυ ημο πμζήιαημξ ηαζ ηαεζζηά ηάπςξ άημπδ ηδκ ζδέα ημο κα ημο 

ηάκεζ ηαηυ. H αβάπδ είκαζ θςηζά (ζη. 133) [...] ηαζ ηα ιάβζα ακαιθίαμθα ζημπεφμοκ υπζ κα ηάκμοκ ηαηυ 

ζημκ Αέθθδ, αθθά κα ημο λοπκήζμοκ ημ πάεμξ [...]. Tμ “ηαηυκ πμηυκ” οπμκμεί υηζ ημ θίθηνμ απμαθέπεζ κα 

αθάρεζ ημκ Αέθθδ πανά κα ημκ ηάκεζ κα επζζηνέρεζ [...]. H ζιαίεα είκαζ ζηακή βζα απεβκςζιέκεξ πνάλεζξ 

ηαζ ζημκ 159 θέεζ ηάηζ ηέημζμ, αθθά μ ζηυπμξ ηδξ ιαβζηήξ πνάλδξ είκαζ δ ακάηηδζδ ημο Αέθθδ ηαζ εδχ, 

πζεακυηαηα, ζηέθηεηαζ υπζ θυκμ, αθθά έκα επζηίκδοκμ ενςηζηυ θίθηνμ [...], βζαηί μζ ζαφνεξ έπμοκ εέζδ ζηδκ 

ενςηζηή ιαβεία». H ζοβηεηνζιέκδ εηηίιδζδ, υηζ αθμφ δ ζιαίεα αβαπάεζ δεκ ιπμνεί κα ζπεδζάγεζ ημκ θυκμ 

ημο Αέθθδ, δεκ έπεζ μπμζαδήπμηε ηεζιεκζηή αάζδ, βζαηί δ απεζθή ηδξ ζιαίεαξ είκαζ ζαθήξ. Eπζπθέμκ, δ 

εζηυκα ηδξ βοκαίηαξ πμο μδδβείηαζ ζηδ θοζζηή ελυκηςζδ εηείκμο πμο, ηαηά ηδκ άπμρή ηδξ, ηδκ αδζηεί, 

δδθαδή ηδξ βοκαίηαξ ςξ επζηίκδοκμο ηαζ εκενβδηζημφ πθάζιαημξ, ειθακίγεηαζ  ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ. 

Aκαθένμιαζηε, ςζηυζμ, ζηδ ζοβηεηνζιέκδ άπμρδ βζαηί εηθνάγεζ ιία “ελμνηζζηζηή” ζηάζδ αοηήξ ηδξ 

εζηυκαξ ηδξ βοκαίηαξ, δ μπμία πνμάβεηαζ ζημοξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ, υπςξ ελμνηζζηζηή ιπμνεί κα 

εεςνδεεί ηαζ δ εζηυκα ηδξ βοκαζηείαξ ακηίδναζδξ ζηδκ πνμδμζία, ζημοξ εηθναζηζημφξ ιμκμθυβμοξ, ζε 

μνζζιέκμοξ απυ ημοξ μπμίμοξ, υπςξ ακαθένεδηε, δ βοκαίηα επζθέβεζ ημ δζηυ ηδξ εάκαημ. 
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θμαενά θανιάηζα θοθαβιέκα,/ πμο ηάπμζμξ λέκμξ ιμφδςηεκ Aζζφνζμξ, δέζπμζκά ιμο» (ζ. 

429). 

 H ζιαίεα πνμζεββίγεζ ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ηδξ, δδθαδή ημκ ένςηά ηδξ βζα 

ημκ Αέθθδ, ιε θέλεζξ ηαζ εηθνάζεζξ πμο έπμοκ παναδεζβιαηζηή ζπέζδ ιε ηδ θςηζά. H 

“θθμβενή” επζεοιία ηδξ μνίγεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ενιδκεφεζ ηδ ζζςπή ηαζ ηδ 

δςδεηαήιενδ απμοζία ημο Αέθθδ ηαζ, ηονίςξ, ημ πχξ απακηά ζε αοηή: «Χζηυζμ ημφηα 

ζηδ θςηζά εα νίλς κα ημκ δέζμοκ» (ζ. 424), «Aθεφνζα πνχηα ηαίς ζμο· αθθά παζπάθζγέ 

ηα/ ζο Θεζηοθί ιμο· [...] Πάζζζγε ηαζ “ηα ηυηηαθα”, θέβε, “ημο Αέθθζ ναίκς” [...] O 

Αέθθδξ ιμο‟ δςζε ηατιμφξ, η‟ εβχ βζα ηείκμκ ηαίς/ ημφηδ ηδ δάθκδ, ηζ ςξ αοηή 

ηνμηχκηαξ ακαθάιπεζ/ ηζ άκαρε λάθκμο, ηαζ μοδέ ηακ ηδ ζηάπηδ ηδξ εςνμφιε,/ υιμζα ημο 

Αέθθζ ‟ξ ηδ θςηζά ζηάπηδ κα βίκ‟ δ ζάνηα. [...] Kαεχξ ιε πάνδ εκυξ εεμφ ημ ηενί ημφημ 

θουκς, πανυιμζ‟ απυ ημκ ένςηα κα θοχζδ εοεφξ μ Αέθθζξ·» (ζ. 425). 

 ημ δεφηενμ ιένμξ ημο ιμκμθυβμο, δζαπζζηχκμοιε υηζ δ ιαβζηή ηεθεηή ηαζ ημ 

θελζθυβζμ “ηδξ θςηζάξ” ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ημκ θυβμ πάκς ζημκ ένςηα, ημκ μπμίμ είπε 

πνδζζιμπμζήζεζ μ Αέθθδξ ζηδκ πνχηδ ζοκάκηδζή ημοξ. ηακ πζα δ ζιαίεα έπεζ ιείκεζ 

ιυκδ, ενδκεί ημκ ένςηά ηδξ ηαζ, ακαπθάεμκηαξ ζηδ ικήιδ ηδξ ηδκ πνχηδ ζοκάκηδζή ηδξ 

ιε ημκ Αέθθδ ηαζ ηα θυβζα πμο ηυηε ηδξ είπε, ακζπκεφεζ ηδκ πδβή ηδξ απυννζρήξ ηδξ απυ 

ημκ Αέθθδ: «Kαζ ηχνα πμο‟ ιαζ ιμκαπή, πμφεε κα ηθάρς πνχηα/ ημκ ένςηα; πμζμξ 

ιμφθενε ηέημζμ ηαηυ πμο ι‟ δφνε;» (ζ. 426). 

 Tα ίδζα ηα θυβζα πμο ηδξ είπε μ Αέθθδξ ηυηε, απμηαθφπημοκ πμζμξ ηδξ «έθενε 

ηέημζμ ηαηυ»: «“ζιαίεα, ηυζμ επνυθααεξ, πνζκ έθες εβχ κα ζ‟ εφνς,/ ‟ξ ημ ζπίηζ ζμο 

ηαθχκηαξ ιε, υζμ η‟ εβχ ιζα ιένα/ ‟ξ ημ ηνέλζιμ ημκ υιμνθμ επνυθεαζα Φζθίκμκ.” [...] 

“Kαζ ηχνα πάνζ εα πνςζηχ ηδξ Aθνμδίηδξ πνχηα,/ ηαηυπζ ηαζ ζο δεφηενδ απ‟ ηδ θςηζά ι‟ 

επήνεξ/ ‟ξ ημ δχια ζμο ηαθχκηαξ ιε πμο ‟ιμοκ ιζζυξ ηατιέκμξ./ Aπ! είκαζ αθήεεζα πμο 

ζοπκά ηαζ απυ ημκ Λζπαναίμκ/ Ήθαζζημ πθέμκ θθμβενυξ μ Ένςηαξ ιαξ ηαίεζ.» (ζ. 428). O 

Αέθθδξ ηδξ είπε πμζμ ήηακ ημ θάεμξ ηδξ. Tμκ πνυθααε, βζαηί ημκ ηάθεζε εηείκδ πνχηδ, ηαζ 

ημκ έζςζε «απ‟ ηδ θςηζά [...] ιζζυ ηατιέκμ». Eάκ θάαμοιε οπυρδ πχξ αηνζαχξ ακηζδνά δ 

ζιαίεα, δδθαδή ιε ιάβζα ηδξ θςηζάξ, δζαπζζηχκμοιε υηζ έπεζ ακηζθδθεεί ημ θάεμξ ζηδκ 

ηαηηζηή ηδξ ζημκ ένςηα. 

 H ιμκμθμβίζηνζα, υπζ ιυκμ έπεζ ζηυπμ ιε ηα ιάβζα κα ημο ειπκεφζεζ ηδκ ενςηζηή 

θθυβα απυ ηδκ μπμία ημκ είπε πνμζηαηέρεζ άεεθά ηδξ, αθθά αηυιδ πνδζζιμπμζεί ημ 

θελζθυβζμ “ηδξ θςηζάξ” ημο Αέθθδ, ηνμπμπμζδιέκμ, αέααζα, ζημ πθαίζζμ ηςκ επζδζχλεχκ 

ηδξ. H ζιαίεα ηαηέπεζ ημκ ηεθεημονβζηυ θυβμ πμο πζζηεφεζ υηζ εα δζμνεχζεζ ημκ Αέθθδ, 

αθθά ηαζ δ ίδζα ηαηέπεηαζ απυ αοηυκ ημ θυβμ μ μπμίμξ, μοζζαζηζηά, απμηεθείηαζ απυ ηζξ 

θέλεζξ ημο. O θυβμξ ηδξ ηαζ δ πνμμπηζηή ηδξ ζημζπεζμεεημφκηαζ ιέζα ζηδκ αηιυζθαζνα ημο 
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ήδδ εζπςιέκμο απυ ημκ Αέθθδ, υπςξ αοηυ επακένπεηαζ ζηδ ικήιδ ηδξ. Mε υνμοξ 

ηαηακμδηζηήξ δζαδζηαζίαξ, δ απμηνζηζηή ηαηακυδζδ ηδξ απυννζρδξ (δ δζπθή ακηίδναζδ 

ηδξ ζιαίεαξ, δδθαδή, δ ηεθεηή ιεηαζηνμθήξ ηαζ δ απεζθή ημο δδθδηδνίμο) δζεκενβείηαζ 

ιε ηδ ζοιθναζηζημπμίδζδ ηδξ απυννζρδξ, ζημ πθαίζζμ ημ μπμίμ είπε πνμδζαβνάρεζ μ 

άθθμξ (μ Αέθθδξ) ηαζ ηδξ ηαοηυπνμκδξ ηνμπμπμίδζδξ αοημφ ημο πθαζίμο, χζηε κα 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ επζδίςλή ηδξ. 

 Iδζαίηενα εκδζαθένςκ είκαζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ «Φαίδνα», ηαεχξ 

εββεβναιιέκμξ ηεζιεκζηά απμδέηηδξ είκαζ μ Iππυθοημξ, μ άκδναξ μ μπμίμξ έπεζ απμννίρεζ 

ηδκ ιμκμθμβίζηνζα. O απμδέηηδξ είκαζ μπθζζιέκμξ ιε ηδ ζζςπδθή πνμμπηζηή ημο ηαζ ιε 

ηδκ «αδάιαζηή <ημο> εέθδζδ» (υ.π., 297), (ηαη‟ επζθμβή, δδθαδή, ζζςπδθυξ). Aκήηεζ 

ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ απμδεηηχκ, μζ μπμίμζ αιθζζαδημφκ ηδκ πνμμπηζηή ηςκ ιμκμθμβζζηχκ. 

H ζζςπή ημοξ, ηαεχξ δεκ επζαάθθεηαζ απυ ημκ ιμκμθμβζζηή, αθθά επζθέβεηαζ απυ ημοξ 

ίδζμοξ, είκαζ ακμζπηή ζε υθα ηα εκδεπυιεκα ηαζ ηζξ ενιδκείεξ
575

. H Φαίδνα ενιδκεφεζ ςξ 

άνκδζδ ηδ ζζςπή ημο Iππυθοημο (ζοκεπίγεζ κα ηδκ απμννίπηεζ) ηαζ επζπεζνεί κα 

οπμκμιεφζεζ ηδ εέθδζδ, δ μπμία εκζζπφεζ ηδ ζζςπή. H ιμκμθμβίζηνζα, ανπζηά, δζεηδζηεί 

ημκ απμδέηηδ ςξ εναζηή/ “πνυζςπμ” ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ιεηά απυ ιία εηηεκή 

οπακαπχνδζή ηδξ, ημκ δζεηδζηεί ςξ “πνάβια”. 

 Αζαηνίκμοιε, δδθαδή, ηνία ιένδ ζημκ ιμκυθμβυ ηδξ: 

α) δ Φαίδνα ζοβηνμφεηαζ ιε ηδκ πνμμπηζηή ημο Iππυθοημο, ιε ζηυπμ κα ημκ πνμζεθηφζεζ 

ζημκ ένςηά ηδξ («ε ηάθεζα...» υ.π., 295- «πςνίξ κα βναηγμοκίζς ημ ιζηνυ ζμο δάπηοθμ 

μφηε ημ δζηυ ιμο» υ.π., 305)· 

α) εβηαηαθείπεζ ηδ δζεηδίηδζδ ιέζς ηδξ πνμζπμίδζδξ ηαζ νίπκεζ ημ πνμζςπείμ ηδξ («Θε 

ιμο, δεκ ηδκ ακηέπς αοηή ηδκ πνμζπμίδζδ.» υ.π.,  305- «ηζ κα πμφιε;» υ.π.,  308)· 

β) δζεηδζηεί εη κέμο ημκ Iππυθοημ, αθθά υπζ πζα ςξ εναζηή/ “πνυζςπμ”, αθθά ςξ “πνάβια” 

(«Bνάδζαζε πζα.» υ.π., 309- «ηζ υιμνθδ κφπηα-» (υ.π., 314). 

 H πνμμπηζηή ημο Iππυθοημο ζημζπεζμεεηείηαζ, ιε αάζδ ημ θυβμ ηδξ Φαίδναξ βζα 

αοηή, ςξ πνμμπηζηή «αβκυηδηαξ», «άνκδζδξ», «ζηένδζδξ» ηαζ, ηονίςξ, «εέθδζδξ». H 

Φαίδνα επζκμεί πμζηίθεξ ηαηηζηέξ πμο απμαθέπμοκ ζηδ πεζναβχβδζδ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο: 

α) δζεηδζηεί, ιε ηονζμθεηηζηυ ηνυπμ, ηδκ ενςηζηή ημο ακηαπυηνζζδ, ηζξ εκένβεζεξ ηαζ ηα 

αζζεήιαηά ημο, εζηάγμκηαξ ζε αοηά ενςηζηή ακηαπυηνζζδ· β) ιεηαημκίγεζ· οπμκμιεφεζ 

εοεέςξ ηδ δζηή ημο πνμμπηζηή, επακενιδκεφμκηάξ ηδκ ιέζα απυ ημ πνίζια ηδξ “ζςζηήξ”, 

δδθαδή ηδξ δζηήξ ηδξ, πνμμπηζηήξ· γ) οπμκμιεφεζ ηδκ ακηίπαθδ πνμμπηζηή, 

                                                 
575

. Bθ. ηδκ ακάθοζδ ημο M. άααα, «O Eονζπίδδξ επδολδιέκμξ ιέζα απυ ηδ “Φαίδνα” ημο Γζάκκδ Pίηζμο», 

ιεη. Bακέζζα Aθελζάδμο, Πφξθπξαο IZ‟ (Oηη. -Αεη. 1996), 36-42. 
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πανμοζζάγμκηάξ ηδκ ήδδ αηονςιέκδ, ζε νδημνζηυ επίπεδμ· δ) επζπεζνεί κα εηαζάζεζ 

ακηαπυηνζζδ, μζηεζμπμζμφιεκδ ηδκ πνμμπηζηή ημο ίδζμο ημο Iππυθοημο. 

 ηα αηυθμοεα απμζπάζιαηα δ Φαίδνα γδηά ηονζμθεηηζηά ή έιιεζα ηάπμζα επαθή 

ιε ημκ Iππυθοημ, ζζμδφκαιμ ηδξ ενςηζηήξ ακηαπυηνζζδξ, ή ενιδκεφεζ εκένβεζεξ ημο 

Iππυθοημο ςξ ενςηζηή ακηαπυηνζζδ (ηαηηζηή α/ εοεεία δζεηδίηδζδ): 

 

ηαζ πυζα πκμφδζα/ απ‟ ηα αβνζάβηαεα ημο δάζμοξ ζηα ιαθθζά ζμο./ Kμίηα αοηυ ζακ ζαχθμξ απυ 

πμφπμοθμ, [...]/ - ζηάζμο κα ζημ αβάθς (υ.π., 296). 

Θάηακ υιμνθα ηυηε ακ παημφζαιε/ ζημ ζηεβκυ ηνίπςια εκυξ άβνζμο γχμο- ζημηςιέκμο απ‟ ημ 

πένζ ζμο ιάθζζηα- (υ.π., 297). 

Kάπμηε ζηέθηδηα/ κα θμνέζς ηα νμφπα εκυξ δμφθμο ζμο ή εκυξ ζππμηυιμο βζα κάνες ιαγί ζμο 

ζημ ηοκήβζ,/ κα ζε βκςνίζς ζημ πχνμ ζμο, [...]/ Πμθφ εα ηυεεθα/ κα ζε βκςνίζς ζε ιζα μθυηθδνδ 

πνμζήθςζδ, ζε υ,ηζ/ λεθεφβεζ πζα απ‟ ηδκ πεζεανπία πνμξ ηδκ έηζηαζδ. (υ.π., 297, 298). 

-υηακ εα ι‟ έπαζνκεξ ιεηά ζηα πένζα ζμο κα ιε θένεζξ ζημ αιάλζ/ εάπα ζηα ιάηζα ιμο θές δομ 

πνάζζκα θφθθα βζα κα ιπμνείξ κα ζηφρεζξ ζζιυηενα ζημ πνυζςπυ ιμο. (υ.π., 298). 

Tζ ηοκδβάξ, αθήεεζα; Mήπςξ/ υθα ζμο ηα εδνάιαηα ηα πνμζθένεζξ ζηδκ Άνηειδ; Πμθφ εα ηυεεθα 

ςζηυζμ/ έκα θηενυ ζε πνχια ααεοβάθαγμ βζα ημ ηαπέθμ ιμο· -ίζςξ εα ιπμνμφζεξ/ κ‟ αθζενχζεζξ 

ηάηζ ηαζ ζε ιέκα. Bαεοβάθαγμ, καζ,/ υπςξ ηα ιάηζα ιμο, ηαζ ηα δζηά ζμο ελάθθμο· -εοιάζαζ;/ ιαξ 

ημ πνςηυπε μ παηέναξ ζμο. Kμθαηεφηδηα ηυηε·/ ίζςξ ημ ίδζμ η‟ εζφ· -είπεξ ημηηζκήζεζ· (υ.π., 298). 

Έκα ανάδζ/ πμο ζε οπμδέπηδηα ζηδ ζηάθα, πνζκ ακάρμοιε αηυιδ ημοξ θφπκμοξ, ηα πένζα ζμο 

ηνέιακ/ η‟ έβεζνεξ ιζα ζηζβιή ημ ηεθάθζ ζημκ χιμ ιμο (υ.π., 300). 

Άθθμηε πάθζ/ πεζιέκμξ ηαηάπαια, ιπνμοιοηζζιέκμξ, κα ράπκεζξ ηάης απ‟ ηζξ κημοθάπεξ,/ ααεφξ, 

ακήζοπμξ, δζεζζδοηζηυξ ζα κάηακεξ ένςηα./ K‟ είιμοκ/ εβχ ημ πάηςια πμο πάκς ημο νζπκυζμοκ, 

ηαζ ζ‟ έκζςεα εκηυξ ιμο (υ.π., 302). 

η‟ έκαξ ιζηνυξ Eζηαονςιέκμξ, ζηαιιέκμξ/ ακάιεζα ζηα ζηήεδ ιμο, -εαννχ, ακ ημκ θζθμφζεξ/ ε‟ 

ακαζηαζκυηακ πνάβιαηζ· (υ.π., 302) 

 

 Άθθδ ηαηηζηή ηδξ Φαίδναξ βζα κα μζηεζμπμζδεεί ημκ Iππυθοημ ηαζ κα επζηφπεζ ημκ 

έθεβπυ ημο είκαζ, υπςξ ακαθένεδηε, δ εοεεία οπμκυιεοζδ ηδξ δζηήξ ημο πνμμπηζηήξ. H 

Φαίδνα “λακαθέεζ” ηα θυβζα, ηζξ πνάλεζξ ημο Iππυθοημο ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα ηα 

οπμκμιεφζεζ, πανμοζζάγμκηάξ ηα ςξ οπμηνζηζηά, ςξ ιάζηεξ, πμο ηαθφπημοκ ηδκ επζεοιία 

ημο Iππυθοημο. H ηαηακμδηζηή πνμζέββζζδ, δδθαδή, ημο Iππυθοημο θαιαάκεζ πχνα, ιε 

ηδκ πθαζζίςζδ ηςκ απυρεςκ ηαζ ηςκ επζθμβχκ ημο ζηα ζοιθναγυιεκα εηείκα ηα μπμία 

θεζημονβμφκ ςξ αλζμθμβζηή απυηνζζδ ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ ζε αοηέξ (ηαηηζηή α/ εοεεία 

οπμκυιεοζδ): 
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Mεβάθςζε δ ιένα· [...]/ υθα ημζημφκ πνμξ ηα έλς, δζαπέμκηαζ· αηυιδ η‟ εβχ [...]/ θές, ιάθθμκ/ πςξ 

ηα έλς εζζδφμοκ εκηυξ ιαξ- ιζα απμδμπή βεκζηή ζακ ηδ ιμίνα-/ βειίγμοιε άλαθκα ςξ ηδκ αζθολία· 

ηαηαθαααίκμοιε ημ πνμδβμφιεκμ άδεζμ· ημ άδεζμ/ δεκ είκαζ πζα ακεηηυ· (ηαζ πμφ κα ανεζξ ηδκ 

πθδνυηδηα; Aζθολία)./ H αγηφηεηα ηεο ζηέξεζεο-/ έηζζ έθεβεξ· -δεκ ηαθμεοιάιαζ· (ηεο ζηέξεζεο ή 

ηεο άξλεζεο έθεβεξ;)./ Tζ αζηυπαζηα θυβζα-/ ε λίθε ηεο ζέιεζεο έθεβεξ- πμζα εέθδζδ; πμζα κίηδ;-/ 

ζηθδνή, αζοβπχνδηδ- έκα αμοκυ ηαηαζηυηεζκμ ζημ θζυβενια πένα,/ πζμ ζημηεζκυ απ‟ ημ ηνεααάηζ 

ημο ηοθθμφ./ Tδκ αβζυηδηα πνζκ απ‟ ηδκ αιανηία/ δεκ ηδκ πζζηεφς· -ακδιπυνζα ηδ θές, δεζθία ηδ 

θές·-/ η‟ αθζενχιαηα ζημοξ εεμφξ: πνμζπήιαηα βζα κ‟ απμθφβμοιε ηδ δμηζιαζία·-/ αυναημζ μζ 

εεμί· δε δίκμοκ απμδείλεζξ·- πζεακυκ αοηυ κα γδηάιε·/ υπζ ηδκ ίδζα ηδκ αβζυηδηα, -έκα ίζηζμ ιμκάπα 

κα ηνοθημφιε. Tν μέξσ:/ κνλάρνο αγαπηέζαη φηαλ βξεζείο κνλάρνο κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε·/ ηα 

ρλάξηα ηάδα ζηα ζεληφληα ζνπ, ηα κχξηζα, -ηνπο ζενχο ηφηε ηνπο μερλάκε. [...]/ Πμηέ δεκ έθενεξ η‟ 

εζφ ζακ ημοξ άθθμοξ/ ηα ςναία ζμο ηνυπαζα- [...]/ αθθά βζαηί ιήηε ημ δέναξ εκυξ θφημο ή 

θζμκηανζμφ κα ζηνχκμοιε ιπνμζηά ζηζξ ηθίκεξ ημ πεζιχκα/ ηυηε ιε ηα ιεβάθα ηνφα πμο ηα πάκηα 

ζοζηέθθμκηαζ, ηαζ ιαξ πνεζάγεηαζ/ δ αεααζυηδηα ιζαξ ηάπμζαξ ελμοζίαξ, ζδίςξ ηδκ χνα πμο 

λοπκάιε/ ηαζ ιε ηα πυδζα αηυιδ πθζανά, ιαθαηςιέκα απ‟ ημκ φπκμ, δμηζιάγμοιε αιθίαμθα/ κα 

ζηαεμφιε ηαζ πάθζ ζημ πνυκμ. Θάηακ υιμνθα ηυηε ακ παημφζαιε/ ζημ ζηεβκυ ηνίπςια εκυξ άβνζμο 

γχμο- ζημηςιέκμο απ‟ ημ πένζ ζμο ιάθζζηα- η‟ ίζςξ/ κα ιαξ γέζηαζκε δ αίζεδζδ εηείκδ, ηυζμ 

ζπάκζα,/ εκυξ νζρμηίκδοκμο ζππέα πμο πδδάεζ ιζα ηάθνμ- κζηδηέξ ηάπαηε η‟ ειείξ ιζαξ άβκςζηδξ 

ιάπδξ,/ μνεμί ιεξ ζηδκ α δ ά κ α ζ η ή ιαξ ζ έ ι ε ζ ε, υπςξ ζμο ανέζεζ κα θεξ. (υ.π., 296-7) 

 

 O ηνίημξ ηφπμξ ηδξ ηαηηζηήξ ηδξ Φαίδναξ ζοκίζηαηαζ ζηδκ ζηακμπμίδζδ ηδξ 

απναβιαημπμίδηδξ επζεοιίαξ ηδξ βζα έκςζδ ιε ημκ Iππυθοημ, ζε νδημνζηυ επίπεδμ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, πανμοζζάγεζ ημκ Iππυθοημ ζε ιία ηαηάζηαζδ ακάθμβδ ιε ηδ δζηή ηδξ ηαζ 

οπμκμεί υηζ ζηζξ ακηζδνάζεζξ ημο θακεάκεζ ενςηζηή επζεοιία βζα αοηή, υπςξ πνμηφπηεζ, βζα 

πανάδεζβια, ζηα επυιεκα απμζπάζιαηα (ηαηηζηή β/ πθάβζα οπμκυιεοζδ): 

 

ε ηάθεζα. Αεκ λένς πχξ κ‟ ανπίζς. Πενζιέκς κα αναδζάζεζ,/ κα ιεβαθχζμοκ ζημκ ηήπμ μζ ζηζέξ, 

λα κπνπλ ζην ζπίηη/ νη ζθηέο ηςκ δέκηνςκ ηαζ ηςκ αβαθιάηςκ, λα κνπ θξχςνπλ ην πξφζσπν, ηα 

πένζα,/ κα ιμο ηνφρμοκ ηα ιφγηα πνπ, αζρεκάηηζηα αθφκε, δηζηάδνπλ· -απηά πνπ δελ μέξσ,/ πμο ηα 

θμαάιαζ./ ε ηάθεζα, αλέηνηκν θ’ εζέλα, πνζκ πάνεζξ ακάζα,/ πνζκ ιπεζξ ζημ θμοηνυ, κ’ φιε ηε 

ζθφλε θνιιεκέλε/ ζην σξαίν ζνπ πξφζσπν· (υ.π., 295) 

 

Αεκ εάπνεπε δζυθμο/ κανεμφιε ζηδκ Tνμζγήκα. Eδψ ηα πάληα είλαη δηθά ζνπ. Tα ιάηζα ημο Πζηεέα/ 

παναιμκεφμοκ ζημ ζημηάδζ ιήπςξ απμζπάζς έκα ημιιάηζ απ‟ ηδκ αβκυηδηά ζμο,/ έκα βαθάγζμ 

πμο θέβαιε θηενυ. Σηελ Aζήλα/ είηαλ αιιηψο· -είηαλ ν ρψξνο ν δηθφο κνπ./ K‟ είζμοκ αδέλζμξ ηυηε· 

ηνμιενά ζοκεζηαθιέκμξ/ η‟ εοβεκζηυξ ηαοηυπνμκα. Πνηέ δελ άλνημεο κφλνο ην ςπγείν/ κα πάνεζξ 

δομ ηενάζζα, έκα νμδάηζκμ, έκα ιζηνυ ημιιαηάηζ ζμημθάηα./ K‟ δ πνμθμνά ζμο αηυιδ/ είπε ιζα 
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ζοζημθή, ηαεχξ ιαζμφζεξ ανηεηά θςκήεκηα ζα λα δεηνχζεο/ λα πεηο ηηο ιέμεηο κηζέο, λα ηειεηψζεηο 

πην γξήγνξα θαη λα ζσπάζεηο/ ζακ πενζιέκμκηαξ απ‟ αθθμφ ηδκ απάκηδζδ ηζ υπζ απυ ηεζ πμο 

ημζημφζεξ. Mμο άνεζε πμθφ/ αοηή ζμο δ άβκμζα ηζ αοηή ζμο δ ακαιμκή. Θαννμφζα/ πςξ είηακ 

ζηναιιέκδ ζ‟ ειέκα, -ίζςξ ηαζ κάηακ. Έκα ανάδζ/ πμο ζε οπμδέπηδηα ζηδ ζηάθα, πνζκ ακάρμοιε 

αηυιδ ημοξ θφπκμοξ,/ ηα πένζα ζμο ηνέιακ/ η‟ έβεζνεξ ιζα ζηβιή ημ ηεθάθζ ζημκ χιμ ιμο./ Eδψ/ 

είζαη ν αθέληεο, κε ηνπο δνχινπο ζνπ, κε ηα ζθπιηά ζνπ, η’ άινγά ζνπ,/ η’ αγάικαηα ησλ ζεψλ ζνπ. H 

άλεζή ζνπ κε πλίγεη./ Oχηε θ’ εγψ δελ αλνίγσ ην ςπγείν. (υ.π., 300) 

 

ημ πνχημ απυζπαζια δ Φαίδνα επζπεζνεί κα δχζεζ ζημκ Iππυθοημ ηδκ (ρεοδή, αεααίςξ) 

εκηφπςζδ υηζ δ αναδζά εα είκαζ επί ίζμζξ υνμζξ, χζηε κα παθανχζεζ ηδκ άιοκά ημο. 

Eπζπεζνεί κα ημκ πείζεζ υηζ ανίζημκηαζ ζηδκ ίδζα εέζδ. πςξ δ ίδζα ηνφαεζ ημ πνυζςπυ ηδξ 

ζηζξ ζηζέξ, έηζζ ηαζ μ Iππυθοημξ έπεζ πνυζςπμ ηαθοιιέκμ απυ ηδ ζηυκδ· υπςξ δ ίδζα δεκ 

έπεζ πνμζπεδζάζεζ ηζ εέθεζ κα πεζ, έηζζ ηζ εηείκμξ είκαζ «ακέημζιμξ». ημ δεφηενμ 

απυζπαζια δ Φαίδνα ζζπονίγεηαζ υηζ ζοζηέθθεηαζ ζημ πχνμ ημο Iππυθοημο, υπςξ εηείκμξ 

ζοζηεθθυηακ ζημκ δζηυ ηδξ ηαζ υηζ πκίβεηαζ ζημκ πχνμ ημο, υπςξ έπκζβε ηα θυβζα ημο μ 

Iππυθοημξ ζημ δζηυ ηδξ πχνμ. H ελμιμίςζδ ηδξ ζηάζδξ ημο Iππυθοημο ιε ηδ δζηή ηδξ, 

ελμιμζχκεζ, πάκηα ηαηά ηδ Φαίδνα, ηαζ ημοξ πανάβμκηεξ πμο δζαιμνθχκμοκ ηδ ζηάζδ 

ημοξ: δ Φαίδνα επζεοιεί ημκ Iππυθοημ ηαζ εκενβεί ιε ημκ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ. Aθμφ μ 

Iππυθοημξ (ζηδκ Aεήκα, ζημκ “δζηυ ηδξ” πχνμ) εκενβμφζε ιε υιμζμ ηνυπμ, μιμίςξ ηδκ 

επζεοιεί. 

 Tέθμξ, δ ιμκμθμβίζηνζα, ζε δφμ ηνίζζια ζδιεία ημο πνχημο ιένμοξ ημο ιμκμθυβμο 

(α: ιεηά ηδκ πνχηδ εοεεία οπμκυιεοζδ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο· α: πνζκ απυ ημ δεφηενμ ιένμξ 

ημο ιμκμθυβμο) απμπεζνάηαζ κα εηαζάζεζ ακηαπυηνζζδ, μζηεζμπμζμφιεκδ ηδκ πνμμπηζηή 

ημο ίδζμο ημο Iππυθοημο (ηαηηζηή δ). O Iππυθοημξ είκαζ ηοκδβυξ. Aοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

επζεοιεί αοηυ ημ μπμίμ ηοκδβάεζ. H Φαίδνα ζζπονίγεηαζ υηζ εέθεζ κα ημκ βκςνίζεζ ζημ 

ηοκήβζ, ζε ιζα δναζηδνζυηδηά ημο, ζηδκ μπμία δ πεζεανπία ημο ιεηαηνέπεηαζ ζπεδυκ ζε 

ενςηζζιυ: «κα ζε βκςνίζς ζημ πχνμ ζμο- πχξ ηνέπεζξ, πχξ ζημπεφεζξ, πχξ ζημηχκεζξ, [... 

] Πμθφ εα ηυεεθα/ κα ζε βκςνίζς ζε ιζα μθυηθδνδ πνμζήθςζδ, ζε υ,ηζ/ λεθεφβεζ πζα απ‟ 

ηδκ πεζεανπία πνμξ ηδκ έηζηαζδ» (υ.π., 297, 298). 

 H Φαίδνα ημο γδηά νυθμ ζε αοηή ηδκ ενςηζηή δναζηδνζυηδηά ηαζ ημο πνμζθένεηαζ 

ςξ εήναια: «πμθθέξ θμνέξ μκεζνεφηδηα κα ηνοθηχ ζ‟ έκα εάικμ, ζημ δάζμξ,/ κα ηζκχ ζακ 

αβνίιζ ηα ηθαδζά κα ιε ημλεφζεζξ,/ κάιαζ ημ ζπάκζμ εήναιά ζμο·» (υ.π., 298). ηήκεζ, 

ζοκεπχξ, ιία παβίδα, ζηδκ μπμία δέθεαν είκαζ δ ίδζα (: αοηή ςξ εήναια). ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, εήναια είκαζ μ Iππυθοημξ. H δεφηενδ θμνά, υπςξ εα δείλμοιε 

παναηάης, πμο δ ιμκμθμβίζηνζα μζηεζμπμζείηαζ ηδκ πνμμπηζηή ημο, απμηεθεί ημ φζηαημ 
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ηέπκαζια δζεηδίηδζήξ ημο ςξ εναζηή/ “πνμζχπμο”. H Φαίδνα ελζζημνεί ζημκ Iππυθοημ 

πχξ θακηάγεηαζ ηδκ απμδέζιεοζή ηδξ απυ ηδκ ενςηζηή ηδξ αλίςζδ
576

. O ηνυπμξ 

απμδέζιεοζδξ απυ ηδκ επζεοιία είκαζ δ δφκαιδ ηδξ εέθδζδξ, δδθαδή ημο ζοζηαηζημφ 

εηείκμο ηδξ πνμμπηζηήξ ημο Iππυθοημο ημ μπμίμ επζπεζνεί κα οπμκμιεφζεζ: «νεξ- χνεξ/ 

ηαζ ιυκδ δ βκχζδ ηδξ υπμζαξ δοζηοπίαξ ιαξ ιπμνεί κα ιαξ ηναηήζεζ/ πάκς απ‟ ηδ 

δοζηοπία, ζ‟ έκα πχνμ ααεφ ηαζ ορδθυ· [...] Tυηε/ δε ιμο πνεζάγεηαζ δζυθμο κα πεηάλς,/ 

εηεί, ζημ φρμξ ημο μκείνμο ηαζ ηδξ ηεθζηήξ ιμο εέθδζδξ, ιυκδ ιε ιέκα,/ απαθθαβιέκδ απυ 

ιέκα, πςνζζιέκδ/ απυ ηα λέπςνα δζηά ιμο, εκςιέκδ ιε ημκ ηυζιμ. Kαζ ηα ζημζκζά πμο ιε 

δέκακ/ ζηα πένζα, ζηα πυδζα, ζημ θαζιυ, ημιιέκα,» (υ.π., 303). 

 H θακηαζηζηή ζζημνία απάνκδζδξ ηδξ επζεοιίαξ ηδκ μπμία δζδβείηαζ δ 

ιμκμθμβίζηνζα, “βνάθεηαζ”, ςζηυζμ, ζε έκα πθαίζζμ απμιάηνοκζήξ ηδξ απυ ημκ Iππυθοημ. 

ε αοηυ ημ πθαίζζμ δ Φαίδνα δεκ εα είκαζ πζα ιαγί ημοξ, εα απμοζζάγεζ: «Kμζημφζα απυ 

ηεζ πάκς [...]/ Ξεπχνζγα ηαζ ημ δζηυ ιαξ ζπίηζ- [...] ε β χ  δ ε κ  ε ί ι α ζ  η ε ζ ι έ ζ α/ ε β χ  

δ ε κ  ε ί ι α ζ  η ε ζ  ι έ ζ α- λακάθεβα· έπς θφβεζ, έπς λεθφβεζ/ απ‟ ημ ηθεζζηυ ηζ απ‟ ημ 

εκδηυ. Φακηαγυιμοκ ημ αθέιια ζαξ· θακηαγυιμοκ/ ίζςξ ηδ θφπδ ζαξ· (καζ, καζ, εα 

θοπδεείηε ηαζ ζεζξ)·» (υ.π., 304- 305). Γίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ δ ιμκμθμβίζηνζα επζκμεί ηδκ 

απεζθή ηδξ απμοζίαξ ηδξ ηαζ πνμζπμζείηαζ υηζ έπεζ ηδ εέθδζδ κα εβηαηαθείρεζ ηδκ αλίςζή 

ηδξ επί ημο Iππμθφημο, βζα κα δζεηδζηήζεζ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ημο ακηαπυηνζζδ. 

 ιςξ, απυ ημ «φρμξ ημο μκείνμο ηαζ ηδξ ηεθζηήξ <ηδξ> εέθδζδξ», δ 

ιμκμθμβίζηνζα πέθηεζ λακά «ηάης απ‟ ηδ θάιπα, ζημ ηναπέγζ»: «Kζ αηνζαχξ ηδ ζηζβιή/ 

πμφκζςεα κα θανδαίκμοκ ηα πθεονά ιμο αδέζιεοηα ζηδ ααεφηενδ ακάζα, έκαξ ηυιπμξ/ ιε 

ζηαιαημφζε· -αοηυξ μ ιζηνυξ Eζηαονςιέκμξ/ ζηαιιέκμξ ζημ ζηήεμξ ιμο, η‟ δ βκχζδ/ πςξ 

ε α β ο ν ί ζ ς π ί ζ ς· η‟ είιμοκ ηζυθαξ η ε ζ ι έ ζ α, ε δ χ ι έ ζ α/ ζηδ εέζδ ιμο ηάης απ‟ 

ηδ θάιπα, ζημ ηναπέγζ,/ ημζηάγμκηαξ πίζς απ‟ ηα πμηήνζα, πάκς απ‟ ημοξ χιμοξ ζαξ ηζ απ‟ 

ηδκ αδζάθμνδ ιαηζά ζαξ/ έλς απ‟ ημ ιαηνζκυ πανάεονμ, πνμξ ηδ δζάθακδ κφπηα υπμο είπα  

δναπεηεφζεζ βζα θίβμ,/ απ‟ υπμο είπα επζζηνέρεζ πζμ εθζιιέκδ, βεναζιέκδ ηαζ ζακ 

ηαπεζκςιέκδ/ ιέζα ζε ιζα μνβζζιέκδ πενδθάκεζα [...]/ πζμ θακενή ηχνα,/ υνεζα ηαηαιεζίξ 

ημο ηυζιμο, πνμδμιέκδ, πενίαθεπηδ,/ ζηυπμξ ηςκ δμφθςκ, ηςκ ζηοθζχκ, ημο αθέκηδ, 

εζέκα, κα αθέπς/ ηζξ δζανηείξ ιεηαιμνθχζεζξ ηςκ ίζηζςκ ιμο· πζυηενμ ιμζάγμοκ ιε γχα-» 
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. H ιμκμθμβίζηνζα ηάκεζ νδηά θυβμ βζα ηζξ δζαθμνεηζηέξ αλζχζεζξ (δδθαδή ηδκ ενςηζηή ηδξ επζεοιία) πμο 

ηδκ πςνίγμοκ απυ ημκ Iππυθοημ: «Χ, αέααζα,/ ηαεέκαξ αθέπεζ ιε ηα δζηά ημο ιάηζα·/ άθθςζηε ημ ίδζμ η‟ εβχ. 

Mα ημ πεζνυηενμ απ‟ υθα:/ η‟ δ πζμ ααεεζά ηαηακυδζδ ηδξ δζαθμνάξ ιαξ/ δεκ εοημθφκεζ ηα πνάβιαηα· δεκ 

ηαηανβεί/ ηζξ δζαθμνέξ ιαξ ηαζ ηζξ πςνζζηέξ ιαξ αλζχζεζξ» (TΔ, 303). H «ηεθζηή <ηδξ> εέθδζδ» ηδκ μπμία 

ελζζημνεί ζημκ Iππυθοημ, μδδβεί ζηδκ άνζδ ηςκ πςνζζηχκ αλζχζεςκ (ηάηζ πμο απμηεθεί ηαζ ιζα ιμνθή 

έκςζδξ ιε ημκ απμδέηηδ): «ιυκδ ιε ιέκα,/ απαθθαβιέκδ απυ ιέκα, πςνζζιέκδ/ απυ ηα λέπςνα δζηά ιμο, 

εκςιέκδ ιε ημκ ηυζιμ» (TΔ, 303). 
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(υ.π., 304). H πνμζπμίδζδ απμδέζιεοζδξ απυ ηζξ «πςνζζηέξ αλζχζεζξ», απυ ηδκ επζεοιία, 

ηαηαθήβεζ ηναβζηά ιε ηδκ πηχζδ, ηδκ παναδμπή ηδξ απμηοπίαξ, ηαζ ηδκ ηαπείκςζή ηδξ. 

 Kαεχξ, υιςξ, δ Φαίδνα ζημ πνχημ ιένμξ ημο ιμκμθυβμο ηδξ επζδζχηεζ κα 

πεζναβςβήζεζ ηδκ λέκδ πνμμπηζηή, ζηνέθεηαζ ηαζ πνμξ ηδ δζηή ηδξ πνμμπηζηή ηαζ ημ δζηυ 

ηδξ θυβμ. H ιμκμθμβίζηνζα ζζπονίγεηαζ υηζ κζχεεζ ηζξ πνάλεζξ ηδξ, ηα θυβζα ηδξ, ηδκ 

πνμμπηζηή ηδξ, αηυιδ ηαζ ηδκ επζεοιία ηδξ κα αοημκμιμφκηαζ απυ ημκ έθεβπυ ηδξ. Γεκζηά, 

αοηυξ μ ζζπονζζιυξ είκαζ ηαζ ηέπκαζια (πμο έπεζ ζακ ζηυπμ ηδ ιεηαζηνμθή ηδξ 

πνμμπηζηήξ ημο Iππυθοημο) ηαζ εκηφπςζή ηδξ υηζ υκηςξ δζαηοαεφεηαζ δ ηαοηυηδηά ηδξ. 

Γζα πανάδεζβια, δ ανπζηή ηδξ δήθςζδ υηζ εέθεζ ημοξ ίζηζμοξ βζα: «κα ιμο ηνφρμοκ ηα 

θυβζα πμο, αζπδιάηζζηα αηυιδ, δζζηάγμοκ· -αοηά πμο δεκ λένς,/ πμο ηα θμαάιαζ» (υ.π., 

295), υπςξ παναηδνήεδηε, έπμοκ ζηυπμ κα παθανχζμοκ ηδκ άιοκα ημο απμδέηηδ. 

Πανάθθδθα, υιςξ, δζαηοπχκμοκ ηαζ ιία εκηφπςζή ηδξ, πμο επακένπεηαζ ιε αολακυιεκδ 

ζοπκυηδηα, υηζ μ θυβμξ ηδξ ακελανηδημπμζείηαζ απυ ημκ έθεβπυ ηδξ, ιέπνζ ημο ζδιείμο κα 

είκαζ εηείκμξ πμο “βνάθεζ” ηδ Φαίδνα ηαζ υπζ δ Φαίδνα εηείκμκ. 

 H εκηφπςζδ ηδξ απχθεζαξ εθέβπμο, ζηδ ζοκέπεζα, επεηηείκεηαζ: «υθα ημζημφκ πνμξ 

ηα έλς, δζαπέμκηαζ· αηυιδ η‟ εβχ/ παν‟ υθμ πμο ιέκς ιεξ ζημ ζπίηζ, παν‟ υθμ πμο ηναηχ 

ηθεζζηά ηα ιάηζα/ βζα κα ζοβηεκηνςεχ- ημ αζζεάκμιαζ: δεκ επανηχ ζημκ εαοηυ ιμο·/ ιεξ 

απ‟ ηα αθέθανά ιμο/ ζα κάκαζ βοάθζκα, αθέπς έλς, ζε αθέπς λεηάεανα ζημ δάζμξ, 

αθέπς/ ημ βένζζιμ ημο θαζιμφ ζμο υηακ πίκεζξ κενυ ζηδκ πδβή· θές, ιάθθμκ,/ πςξ ηα έλς 

εζζδφμοκ εκηυξ ιαξ- ιζα απμδμπή βεκζηή ζακ ηδ ιμίνα-» (υ.π., 296). Eδχ δ δζαηφαεοζδ 

ημο εθέβπμο ηαζ ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο εβχ ιε ημκ θυβμ ημο πνμεηηείκεηαζ ζηδ δζαζάθεοζδ 

ημο δοζζιμφ ιέζα- έλς (ζοκείδδζδ / ηυζιμξ, οπμηείιεκμ / ακηζηείιεκμ) ηαζ ζηδ ζφθθδρή 

ημο ςξ ζοκεπμφξ ηαζ, ιάθζζηα, ααέααζδξ θμνάξ (: «θές, κάιινλ,/ πςξ ηα έλς εζζδφμοκ 

εκηυξ ιαξ-»)
577

. 

 Eίκαζ, υιςξ, παναηηδνζζηζηυ υηζ δ αιθζαμθία ηδξ Φαίδναξ βζα ηδκ αοημκμιία ημο 

εβχ ηδξ θεζημονβεί, ζοβπνυκςξ, ςξ ιέζμ παβίδεοζδξ ημο Iππυθοημο. Tμ ααέααζδξ θμνάξ 

ζοκεπέξ, πμο πνμηφπηεζ απυ ημ θυβμ ηδξ ηαζ οπμκμιεφεζ ηδ δζάηνζζδ οπμηείιεκμ/ 

ακηζηείιεκμ οπμκμιεφεζ ηαζ ηδ δζάηνζζδ Φαίδνα/ Iππυθοημξ. Aκ ημ έλς εζζδφεζ «αηυιδ 

ηαζ» ζηδ Φαίδνα, ημ ίδζμ πανμοζζάγεηαζ κα ζζπφεζ ηαζ βζα ημκ Iππυθοημ (ζε αοηή ηδκ 

ηαηεφεοκζδ αθ. ηαζ ηδ πνήζδ ημο πνχημο πθδεοκηζημφ πνμζχπμο). 

 H Φαίδνα ελςεεί αοηή ηδκ ηαηηζηή (ηδξ δζεηδίηδζδξ ημο Iππυθοημο ιε ηυζημξ ηδκ 

οπμκυιεοζδ ηδξ αοημηέθεζαξ ημο εβχ) ηαζ ζημ εέια ηδξ επζεοιίαξ. Kαηά ηδ 
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. Αεκ πνυηεζηαζ αέααζα εδχ βζα δζάθοζδ ημο δοζζηζημφ ιμκηέθμο, ηαεχξ αοηυ πμο πενζβνάθεζ δ Φαίδνα ςξ 

«έλς» πνμένπεηαζ απυ ηδ θακηαζία ηδξ. Χζηυζμ, δ Φαίδνα απμπμζείηαζ ηδκ ελμοζία πάκς ζηδ θακηαζία ηδξ 

ηαζ, υπςξ εα δμφιε, ηδ ιεηαεέηεζ ζηδκ επζεοιία ηαζ ηδκ ίδζα ηδκ επζεοιία ηδκ πενζβνάθεζ ςξ ηάηζ ιδ 

εθεβπυιεκμ απυ ηδκ ίδζα. 
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ιμκμθμβίζηνζα, μ Iππυθοημξ είκαζ οπεναζπζζηήξ ηδξ «κίηδξ» ηδξ «αδάιαζηδξ εέθδζδξ» 

ηαζ ηδξ «αβζυηδηαξ ηδξ ζηένδζδξ ή ηδξ άνκδζδξ». H εέθδζδ, δδθαδή, ηαηά ηδκ πνμμπηζηή 

ημο Iππυθοημο, υπςξ ηδκ πανμοζζάγεζ δ Φαίδνα, είκαζ ζε εέζδ κα εθέβλεζ ηδκ επζεοιία, κα 

ηδκ κζηήζεζ (ανκμφιεκμξ ή ζηενμφιεκυξ ηδκ) ηαζ κα επζηφπεζ ηδκ αβζυηδηα. 

 H Φαίδνα επζπεζνεί κα ημκ πείζεζ υηζ δεκ είκαζ ημ εβχ αοηυ ημ μπμίμ εθέβπεζ ηδκ 

επζεοιία, αθθά δ επζεοιία ημ εβχ: «Mπμνεί η‟ εζφ πυηε- πυηε/ κα ζηέθηεζαζ έηζζ. Ίζςξ η‟ 

εζφ κα ημ λένεζξ:/ ηα πζμ υιμνθα πνάβιαηα ηα θέιε ζοκήεςξ/ βζα κ‟ απμθφβμοιε κα πμφιε 

ιζακ αθήεεζα· η‟ ίζςξ/ αοηή ε απνζησπεκέλε αιήζεηα κάκαζ πμο δίκεζ/ ηδ ιεβάθδ μιμνθζά 

ηζ αμνζζηία/ ζ‟ αοηά ηα ηεηνζιιέκα λέκα θυβζα- αζχκζμξ κυιμξ/ ηδξ μιμνθζάξ πμο θέκε./ H 

αμνζζηία πάκηα/ ιανηονάεζ ηάηζ ααεφ ηζ μνζζιέκμ- πζεακυκ ηναβζηυ ή ηαζ ηηδκχδεξ-/ ιζα 

ζπζηαζκέλε επηζπκία,/ ιεξλαία επηζπκία· -δζαζηεδάγεζ κα ηνφαεζ/ ζε νυδζκα ή ζε πάβπνοζα 

κέθδ/ ηα κέα ηεθάθζα ηδξ· δζαζηεδάγεζ κα παίγεζ/ ζηα κφπζα ηδξ έκακ ηυηηζκμ ζπάββμ· κα 

ημπμεεηεί/ ηα ημιιέκα ηεθάθζ ηδξ ζημκ αζδιέκζμ δίζημ ζημθζζιέκα ιε πμθφπνςιεξ 

ηαζκίεξ·/ κα αβάγεζ ηα ηανθζά απ‟ ημκ ημίπμ, κα ηα ζηήκεζ μνεά ζημ ηνεααάηζ, παίγμκηαξ 

έηζζ/ ιε ημ δζηυ ιαξ ημ ιμκαδζηυ ηεθάθζ, δ πμθοηέθαθδ. Kαζ πζα, -ηζ κα ηάκμοιε;-/ αοηυ 

ημ παζπκίδζ ιαξ ανέζεζ. Kάπμηε, ιάθζζηα,/ ημ παίγμοιε ηαζ βζα θμβανζαζιυ ιαξ (κε δηθή 

καο ηάραηε πξσηνβνπιία)-/ μ ίδζμξ ηυηηζκμξ ζπάββμξ, ηα ηεθάθζα ζημ δίζημ ιε 

πνςιαηζζηέξ ημνδέθεξ,/ ηα ηανθζά ζημ ηνεααάηζ.» (υ.π., 299). 

 H Φαίδνα ελζζχκεζ ηδ «εοζζαζιέκδ επζεοιία» ιε ηδκ «απμζζςπδιέκδ αθήεεζα». 

ιςξ, δ εοζία ηδξ επζεοιίαξ, ιέζς ηδξ εεθήζεςξ, είκαζ ιία ρεοδαίζεδζδ, αθεκυξ βζαηί δ 

θφζδ ηδξ είκαζ «θενκαία» (δ απμζζχπδζή ηδξ ηδκ πμθθαπθαζζάγεζ) ηαζ αθεηένμο βζαηί μ 

άκενςπμξ δεκ έπεζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα έθεβπμ επ‟ αοηήξ. H ιμκμθμβίζηνζα, δδθαδή, 

επζπεζνεί κα πείζεζ ημκ Iππυθοημ υηζ ιπμνεί ιυκμ κα απμζζςπήζεζ ηδκ αθήεεζα ηδξ 

επζεοιίαξ, αθθά υπζ κα ηδκ ελαθακίζεζ. Tα «ηεηνζιιέκα λέκα θυβζα» ηδξ Φαίδναξ 

απμηοβπάκμοκ, υπςξ απμηοβπάκμοκ ηαζ μζ άθθεξ ηαηηζηέξ πμο πνδζζιμπμίδζε βζα κα 

δζεηδζηήζεζ ημκ Iππυθοημ ςξ εναζηή/ “πνυζςπμ”. 

 Eίδαιε υηζ, ηαεχξ δζαζηαονχκεηαζ δζαθμβζηά ιε ηδκ πνμμπηζηή ημο Iππυθοημο, ηαζ 

ελαζηίαξ ηδξ δζαθμβμπμίδζδξ ηδξ πνμμπηζηήξ ηδξ ιε ιία ακμίηεζα πνμμπηζηή, δεκ 

πανμοζζάγεηαζ κα είκαζ “ιέζα” ζημ θυβμ ηδξ, δεκ ανίζηεζ εηεί ημ εβχ ηδξ ηαζ αοηή ηδκ 

απμοζία ηδ εειαημπμζεί ζοκεπχξ, επζπεζνχκηαξ κα ηδκ πνδζζιμπμζήζεζ, χζηε κα 

“απμννμθήζεζ” ημκ Iππυθοημ. ‟ αοηυ απμηοβπάκεζ ηαζ έηζζ δ μθμηθήνςζδ ημο πνχημο 

ιένμοξ ημο ιμκμθυβμο ηδξ δεκ μνίγεηαζ ιυκμ απυ ηδκ ιδ- ζηακμπμίδζδ ηδξ επζεοιίαξ ηδξ, 

αθθά ηαζ απυ ηδκ ηαπείκςζδ δ μπμία ζοκμδεφεζ ηδ βκχζδ υηζ εθέβπεηαζ απυ αοηυ πμο 

επζεοιεί. 
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 H εκηαηζηή ιάπδ ηδκ μπμία δίκεζ δ Φαίδνα ζημ πνχημ ιένμξ (δ μπμία ζοκδοάγεζ 

οπεηθοβέξ, εοεείεξ επζεέζεζξ, παναπθάκδζδ ηαζ πνμζπμίδζδ
578

) ηαζ δ ήηηα ηδξ, ιαγί ιε 

ηδκ ηαπείκςζδ πμο απμννέεζ απυ ηδκ αίζεδζδ απχθεζαξ ηδξ αοημηέθεζάξ ηδξ, μδδβεί ζηδκ 

οπακαπχνδζδ ηδξ πνμμπηζηήξ ηδξ. ημ δεφηενμ ιένμξ ημο ιμκμθυβμο δ Φαίδνα ελζζημνεί 

ηδκ απμηοπία ηδξ κα ζοζπεζνςεεί ζημ εβχ ηδξ, κα ημ επζαεααζχζεζ ηαζ κα ανεζ έκακ δζηυ 

ηδξ «εθάπζζημ πχνμ». 

 Tμ δεφηενμ ιένμξ λεηζκά αηνζαχξ ιε ηδκ αίζεδζδ ηδξ “ηυπςζδξ” ηαζ ηδξ 

ηαπείκςζδξ απυ ηδκ ακελέθεβηηδ επζεοιία: «Θε ιμο, δεκ ηδκ ακηέπς αοηή ηδκ 

πνμζπμίδζδ. [...] μ ίζηζμξ πμθθαπθαζζάγεηαζ, απθχκεζ, [...] ηαενεθηίγμκηαξ υθεξ/ ηζξ 

ιοζηζηέξ, εκδυιοπεξ ηζκήζεζξ ιμο. [...] πζμ θακενή ηχνα,/ υνεζα ηαηαιεζίξ ημο ηυζιμο, 

πνμδμιέκδ, πενίαθεπηδ,/ ζηυπμξ ηςκ δμφθςκ, ηςκ ζηοθζχκ, ημο αθέκηδ, εζέκα, κα αθέπς/ 

ηζξ δζανηείξ ιεηαιμνθχζεζξ ηςκ ίζηζςκ ιμο·» (υ.π., 305). Oζ ιεηαιμνθχζεζξ ηςκ ίζηζςκ 

βζα ηζξ μπμίεξ ηάκεζ θυβμ, δδθαδή μζ ιεηαιμνθχζεζξ ηδξ επζεοιίαξ, πανμοζζάγμκηαζ ζακ 

εζηυκεξ πμο ειπενζέπμοκ ηδ θεμνά, αθθά ηαζ ημκ αζζεδζζαζιυ: «-πζυηενμ ιμζάγμοκ ιε 

γχα-/ έκα θζμκηάνζ ζηίγεζ ιε ηα κφπζα ημο ηδκ ηυηηζκδ ημοαένηα·/ ιζα ηίβνζξ δαβηχκεζ ημ 

αεθμφδμ ημο ηακαπέ· έκα δεθθίκζ/ πδδάεζ ιεξ ζημκ ηαενέθηδ ι‟έκα ηαιάηζ ζηδ νάπδ ημο· 

ιζα εθαθίκα/ ζένκεζ ζηα ηέναηά ηδξ ηδκ ημονηίκα ζακ πέπθμ κοθζηυ ηαθφπημκηαξ αηένζμ/ 

ημκ ηάιπμ, ηζξ πδβέξ, ημοξ αιπεθχκεξ ηαζ ηα ηυηηζκα κφπζα ηςκ ηνοβδηχκ·» (υ.π., 305- 

306). 

 H ιμκμθμβίζηνζα πνμζπαεεί κα ανεζ έκακ ηυπμ/ πνυκμ ζημ πθαίζζμ ηςκ μπμίςκ εα 

απμζζςπήζεζ ή εα κζηήζεζ ηδκ επζεοιία: «θδ ιένα/ πενζιέκς ηδ κφπηα ιήπςξ μζ ίζηζμζ 

ιμο αθμιμζςεμφκ απ‟ ημ ζημηάδζ/ βζα κα ιπμνέζς κα πζάκς θζβυηενμ πχνμ, κα ηθεζζηχ 

ζημκ πονήκα ιμο, κάιαζ/ ζακ έκαξ ηυηημξ ζηάνζ ιεξ ζημ πχια.» (υ.π., 306). H πνμζπάεεζά 

ηδξ υιςξ είκαζ αδζέλμδδ. πζ ιυκμ δεκ ιπμνεί κα ζοζπεζνχζεζ ημ εβχ ηδξ, αθθά δ 

πνμζπάεεζα ημ ηαηαηνδικίγεζ, ηάκεζ ηδκ επζεοιία κα ακαδφεηαζ ηαζ ηδκ δζμβηχκεζ: «Αεκ 

ηα ηαηαθένκς./ Oζ ζηζέξ ιμο δεκ απμννμθζμφκηαζ απ‟ ημ ζημηάδζ· ακηίεεηα ιάθζζηα/ 

ηονζεφμοκ μθυηθδνδ ηδ κφπηα. Kαζ ηυηε/ δηεπξχλνκαη καδί ηνπο θ’ εγψ, απμνδιέκδ, αμοαή, 

βπζηζκέλε,/ ι‟ υθδ ηδκ επζθάκεζά ιμο ηακοζιέκδ απ‟ ηδκ ποηκυηδηα ηνπ βάζνπο, ελψ/ 

βοική ε επηζπκία κνπ, ζηίθαμοζα, μθυθεοηδ, επηπιέεη/ επάκς ζημ ζημηάδζ [...] -ιζα έβηομξ 

βοκαίηα.» (υ.π., 306). 

 Yπεκεοιίγεηαζ υηζ ιέπνζ αοημφ ημο ζδιείμο δ ιμκμθμβίζηνζα έπεζ ελεζημκίζεζ ηδκ 

επζεοιία ςξ θενκαία ηαζ ςξ ίζηζμ πμο ιεηαιμνθχκεηαζ. H κέα ιεηαθμνά, ηδξ επζεοιίαξ ςξ 

                                                 
578

. Xαναηηδνζζηζηυ ηδξ παφζδξ ηδξ παναπθάκδζδξ, ηδξ πνμζπμίδζδξ ηαζ ηδξ δζεηδίηδζδξ είκαζ υηζ ζημ 

δεφηενμ ιένμξ ημο ιμκμθυβμο δεκ ειθακίγμκηαζ θέλεζξ υπςξ «ίζςξ», «θές πςξ», «ιάθθμκ», «εαννχ», 

«ιπμνεί», «πζεακυκ» η.θ.π., πμο απμηεθμφκ ζδιάδζα ηδξ οπεηθοβήξ ηαζ ηδξ πνμζπμίδζδξ. Aκηίεεηα, ημ 

πνχημ ηαζ ημ ηνίημ ιένμξ ημο ιμκμθυβμο ηδξ ανίεμοκ θέλεςκ αοηήξ ηδξ θεζημονβίαξ. 
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εβηφμο, έπεζ ημζκυ ιε ηζξ πνμδβμφιεκεξ ηδκ αιθίζδιδ ζπέζδ ακάιεζα ζημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηαζ ηδκ εκυηδηα. Oζ εζηυκεξ ηζξ μπμίεξ “εβηοιμκεί” δ επζεοιία 

ζοκδέμκηαζ ιε ημ ανπέβμκμ, ημ δζανηέξ, ηδ ζοκφπανλδ αάεμοξ ηαζ δζαθάκεζαξ: «Kαζ ηα 

ζεκηυκζα ιμοζηειέκα απυ κενά πθζανά, ζπένια η‟ ζδνχηα,/ [...] κα ζηάγμοκ/ ιζηνέξ 

ζηαθαβιαηζέξ πμο αιέζςξ πήγμοκ, ηνοζηαθθχκμοκ, ζηαθαπηίηεξ, ζηαθαβιίηεξ/ ζε βαζηά 

ζπήιαηα κέζα καο- πενίενβα γπάιηλα δάζδ,/ γπάιηλα αβάθιαηα πμοθζχκ, ακενχπςκ, 

δέκηνςκ, γχςκ,/ γπάιηλα ενςηζηά ζοιπθέβιαηα ζε ιζακ ππφγεηα, πονεηζηή οβναζία.» (υ.π., 

307). 

 H ηεθεοηαία, υιςξ, εζηυκα πμο βεκκά δ επζεοιία είκαζ μ εάκαημξ: «Άθθμηε πάθζ/ 

έκα έκημιμ ιαφνμ, ζηνμββοθυ, λεηνοπχκεζ απνμζδυηδηα απυ ηάπμο [...]/ ζηέηεηαζ εηεί- 

έκα ιαφνμ ιάηζ/ υπζ ηοθθμφ, - έκα ιάηζ αβαθιέκμ, απμημιιέκμ/ απ‟ ηα πνμζςπζηά ημο 

κεφνα· - έκα ιάηζ/ ηαιπφθμ, πακεπμπηζηυ. [...] / η‟ είκαζ ημ ηέθμξ πμο αθέπεζ ημ ηέθμξ.» 

(υ.π., 307, 308). Aοηή δ ηεθεοηαία ιμνθή ηδξ επζεοιίαξ δεκ πνμηφπηεζ αοεαίνεηα. Tμ 

«ηέθμξ πμο αθέπεζ ημ ηέθμξ», είκαζ έκα «ιάηζ αβαθιέκμ, απμημιιέκμ/ απ‟ ηα πνμζςπζηά 

ημο κεφνα»· έκα ιάηζ δζαθμνεηζηυ απυ ημ ακενχπζκμ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα αθέπεζ ηζξ 

δζαθμνέξ, αθθά υπζ κα ηζξ ηαηανβεί (: «Χ, αέααζα,/ ηαεέκαξ αθέπεζ ιε ηα δζηά ημο ιάηζα·/ 

άθθςζηε ημ ίδζμ η‟ εβχ. Mα ημ πεζνυηενμ απ‟ υθα:/ η‟ δ πζμ ααεεζά ηαηακυδζδ ηδξ 

δζαθμνάξ ιαξ/ δεκ εοημθφκεζ ηα πνάβιαηα· δεκ ηαηανβεί/ ηζξ δζαθμνέξ ιαξ ηαζ ηζξ 

πςνζζηέξ ιαξ αλζχζεζξ.» (υ.π., 303). O εάκαημξ, ακηίεεηα, είκαζ αοηυ πμο ιπμνεί κα 

ηενιαηίζεζ ηζξ (πάκηα) ακεπίθοηεξ δζαθμνέξ, ηζξ πςνζζηέξ αλζχζεζξ πμο μδδβμφκ ζηδ 

δζεηδίηδζδ (ηαζ, αέααζα, ζηδ δζαθμβζηυηδηα ηαζ ζηδκ παναβςβή ζδιαζίαξ). 

 H Φαίδνα εα πεζ νδηά υηζ αοηυ πμο πνμζαθέπεζ ζημ εάκαημ είκαζ δ απαθθαβή απυ 

ηα οπενηνμθζηά αζζεήιαηα ηαζ απυ ηδ δζαθμνά: «Χ, θυαμξ ηζ ακαβάθθζα ημο ηέθμοξ, - κα 

ηεθεζχκακ υθα/ η‟ εζφ η‟ εβχ η‟ δ δζαθμνά ιαξ. Tζ ακυδηα αζζεήιαηα, εε ιμο,/ ηυζμ 

οπενημθζηά, -ηζ μφηε πμο ιαξ αθήκμοκ/ έκακ εθάπζζημ πχνμ δζηυ ιαξ, κα ηάκμοιε έκα 

αήια/ έζης ηαζ πνμξ ημ εάκαηυ ιαξ. Tζ δθίεζα ζζημνία, λέκδ, λέκδ.» (υ.π., 308). 

 Πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ μ ηεθεοηαίμξ αοηυξ ζζπονζζιυξ ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ 

είκαζ, απυ ηδ ζημπζά ημο ακαβκχζηδ, αιθίζδιμξ. Aπυ ηδ ζημπζά ηδξ Φαίδναξ ακαθένεηαζ 

ζημ υηζ ημ εβχ ηαζ μζ επζεοιίεξ (ηα οπενηνμθζηά αζζεήιαηα) δεκ ηαοηίγμκηαζ. Πανάθθδθα, 

υιςξ, δ επζθμβή ηδξ θέλδξ «ζζημνία» ζηδ δζαηφπςζδ «δθίεζα ζζημνία, λέκδ, λέκδ», απυ ηδ 

ζημπζά ημο ακαβκχζηδ, ακαθένεηαζ ζημ status ηδξ Φαίδναξ ηαζ ημο Iππυθοημο ςξ 

θμβμηεπκζηχκ παναηηήνςκ, ζπδιαηζζιέκςκ ζημ πθαίζζμ εκυξ ιφεμο/ ζζημνίαξ. H ζζημνία 

“ημοξ”, ιε αοηή ηδκ έκκμζα, δεκ είκαζ δζηή ημοξ, είκαζ λέκδ. 

 Αδιζμονβείηαζ, εδχ, ιζα εζνςκζηή έκηαζδ ακάιεζα ζηδκ εκηφπςζδ ηδξ 

ιμκμθμβίζηνζαξ υηζ είκαζ ζακ εβχ ιζαξ λέκδξ ζζημνίαξ, ζηδκ μπμία δεκ ιπμνεί κα ηάκεζ 
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«αήια» δζηυ ηδξ, ηαζ ζε αοηυ πμο βκςνίγεζ μ ακαβκχζηδξ· υηζ, δδθαδή, δ Φαίδνα ηαζ μ 

Iππυθοημξ είκαζ πναβιαηζηά παναηηήνεξ λέκδξ ζζημνίαξ (ηαζ υπζ ιίαξ αθθά πμθθχκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ ζζημνίαξ ημο ιμκμθυβμο). H Φαίδνα εα επζπεζνήζεζ κα ανεζ 

έκακ «εθάπζζημ πχνμ δζηυ» ηδξ, κα ηάκεζ έκα «αήια», πμο εα είκαζ αηνζαχξ «πνμξ ημ 

εάκαημ» (εηείκδξ ηαζ ημο απμδέηηδ). Tμ αήια, υιςξ, αοηυ εα βίκεζ δζυηζ έηζζ, υπζ ιυκμ εα 

“βνάρεζ” ημκ δζηυ ηδξ εάκαημ, αθθά αηυιδ εα εθέβλεζ ημκ Iππυθοημ. O ηνυπμξ ιε ημκ 

μπμίμ εα ημκ εθέβλεζ ζοκίζηαηαζ ζημ υηζ, ηαηαζηνέθμκηάξ ημκ, εα ημο επζαάθεζ ζζςπή
579

 δ 

ίδζα. Θα ηάκεζ ηδ εέθδζδ ζζςπήξ ημο Iππυθοημο, δζηή ηδξ επζαμθή. 

 Έηζζ, ζημ ηνίημ ιένμξ ημο ιμκμθυβμο δ Φαίδνα δζεηδζηεί εη κέμο ημκ Iππυθοημ. H 

δζεηδίηδζή ηδξ αοηή ηδ θμνά έπεζ αηυιδ πζμ ζφκεεημ παναηηήνα. ημ πνχημ ιένμξ ημκ 

δζεηδζημφζε ςξ εναζηή/ “πνυζςπμ”. ημ ηνίημ ιένμξ ημκ δζεηδζηεί ςξ πνάβια/ 

ακηζηείιεκμ. Αζαδμπζηά ημκ πανμοζζάγεζ ςξ δεμπμζυ, ηςιζηυ παναηηήνα, άβαθια ηαζ 

ζπέδζμ. H ηθζιάηςζδ αοηχκ ηςκ ηνυπςκ ιε ημοξ μπμίμοξ δ Φαίδνα πανμοζζάγεζ ημκ 

Iππυθοημ, βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ιία θμβζηή αθαίνεζδξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο ζοκζζημφκ 

έκα πνυζςπμ. H ιμκμθμβίζηνζα, δδθαδή, επζπεζνεί κα ημκ ιεηαηνέρεζ (ζημ πεδίμ ημο 

θυβμο) ζε πνάβια. 

 Aοηυ πμο ηάκεζ δ Φαίδνα απμηαθφπηεζ ηδκ μοζία ημο ζπήιαημξ, ημ μπμίμ είπε 

πνμζθένεζ ζηδ θακηαζία ημο Iππυθοημο ζημ πνχημ ιένμξ ημο ιμκμθυβμο. Yπεκεοιίγεηαζ 

υηζ εηεί πνμζπμζμφκηακ ημ εήναια (ακηζηείιεκμ), χζηε κα ελάρεζ ηδκ θακηαζία ημο ηαζ κα 

ημκ εθηφζεζ κα είκαζ ηοκδβυξ (οπμηείιεκμ). Πνυηεζηαζ βζα έκα ιμκηέθμ ημ μπμίμ, ζηζξ 

δζάθμνεξ εηδμπέξ ημο, ηαηά πανάδμζδ, εββνάθεζ ημκ ανζεκζηυ παναηηήνα ςξ οπμηείιεκμ 

ηαζ ημκ εδθοηυ ςξ ακηζηείιεκμ. Eδχ, ημ βοκαζηείμ πμζδηζηυ οπμηείιεκμ ακηζζηνέθεζ ημοξ 

νυθμοξ ηαζ ηαημπονχκεζ ηδκ οπμηεζιεκζηυηδηά ηδξ, ζε αάνμξ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ 

επζεοιίαξ ηδξ. 

  H ιμκμθμβίζηνζα, ζε πνχηδ θάζδ, εκζςιαηχκεζ ημκ Iππυθοημ ςξ δεμπμζυ/ νυθμ 

ιέζα ζηδκ ζζημνία ηδξ πνμζπμίδζδξ ζηδκ μπμία είδε ημκ εαοηυ ηδξ κα “βνάθεηαζ”: 

«Bνάδζαζε πζα. ημηείκζαζε. Αε αθέπς ηδ ιμνθή ζμο. Kαθφηενα. Αε αθέπς/ ηδκ 

πνμζςπίδα ζμο (βζαηί θμνείξ ηαζ ζο πνμζςπίδα· - αβζυηδηα πεξ ηδκ,/ αβκυηδηα πεξ ηδκ- 

πνμζςπίδα). Kαθφηενα έηζζ. Mακηεφς ιεξ ζημκ ίζηζμ/ ημκ απμηνμπζαζιυ ζμο. Χ ακυδηε 

ςναίε, -κα ημ εοιάζαζ:/ αοημί πμο πυκεζακ πμθφ, βκςνίγμοκ κα εηδζημφκηαζ, ηζ αξ 

βκςνίγμοκ/ ημ αλεχζπλν ημ δζηυ ημοξ ηαζ ηςκ άθθςκ.» (υ.π., 309). 

                                                 
579

. O Iππυθοημξ είκαζ μφηςξ ή άθθςξ ζζςπδθυξ, αθθά, οπεκεοιίγμοιε, ηαη‟ επζθμβήκ ζζςπδθυξ. H Φαίδνα 

εα ιεηαηνέρεζ ηδκ ηαη‟ επζθμβήκ ζζςπή ζε ακαβηαζηζηή ζζςπή, ζε απμζζχπδζδ. 
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 Tμ επυιεκμ αήια είκαζ βζα ηδκ Φαίδνα δ μζηεζμπμίδζδ ημο εακάημο ηδξ
580

. Eηεί εα 

αθαζνέζεζ έκα αηυιδ παναηηδνζζηζηυ ημο Iππυθοημο ςξ πνμζχπμο. Mε ηδκ πανμοζίαζή 

ημο ςξ δεμπμζμφ ημο ζηένδζε ηδκ εοεφκδ ηςκ πνάλεχκ ημο (άιεζα ζπεηζγυιεκμ ιε ηδ 

εέθδζδ). H επυιεκδ ρδθίδα, πμο αθαζνείηαζ απυ ηδκ εζηυκα ημο ςξ πνμζχπμο, είκαζ δ 

θςκή: «Tυηε η‟ εβχ μζηεζμπμζμφιαζ ημ εάκαηυ ιμο· λειαηναίκς/ παναηδνχ ιεξ απυ 

ηάπμζμ βοάθζκμ εάθαιμ πςνίξ εενιμηναζία/ ηζξ ηςιζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ ημοξ ιμνθαζιμφξ 

ηςκ θμαζζιέκςκ, ηςκ απεθπζζιέκςκ ή μνβζζιέκςκ,/ ημο Θδζέα, ηζξ δζηέξ ζμο, ηςκ 

δμφθςκ· -καζ, ηςιζηέξ, βζαηί ηακέκακ ήπμ,/ ηαιιζά θςκή δεκ αημφς, [...]/ Tα πάκηα 

απμιέκμοκ/ εκηεθχξ λεημιιέκα απ‟ ηδκ αηιυζθαζνα ηζ απ‟ υπμζα αζηία, δζαζνειέκα,/ ιυκα, 

αζοκηυκζζηα, πςνίξ ζοκέπεζα, ζοκέπεζα, ζπέζδ. / ιμνθμξ εάκαημξ. H ζζςπή πμο ημζηάεζ 

ηζ αημφεζ ηδ ζζςπή.» (υ.π., 311- 312). 

 H ζηένδζδ ηδξ θςκήξ ιεηαηνέπεζ ημκ Iππυθοημ (αθθά ηαζ ημκ Θδζέα ηαζ ημοξ 

δμφθμοξ) απυ δεμπμζυ/ ακεφεοκμ ζε ηςιζηή θζβμφνα. H Φαίδνα λένεζ υηζ μζ ηνίζεζξ ηδξ 

(ημ υηζ απυ ηδ ζημπζά ημο θακηαζηζημφ εακάημο ηδξ, μ Iππυθοημξ ηαηακηά ιζα ηςιζηή 

άθςκδ θζβμφνα, ζπεδυκ πνάβια) δεκ δζαθεφβμοκ απυ ηζξ ζοκεήηεξ ηαζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

εηθμνάξ ημοξ ηαζ ακαθένεηαζ νδηά ζημ ηέρλαζκα πμο ηδξ δίκεζ ζηακμπμίδζδ ιυκμ βζα θίβμ: 

«Αζαζηεδάγς βζα θίβμ./ Παναηδνχ απαναηήνδηδ. Xαίνμιαζ ηδ δζηή ιμο απμοζία./ Αε ιμο 

πνεζάγεηαζ πζα πνμζςπίδα, ιζα ηαζ ηακείξ δε ιε αθέπεζ./ Aηζκδηχ ιεξ ζηδκ εθεοεενία ιμο 

κα ηζκμφιαζ. Bθέπμιαζ ιυκδ/ κεηνή πθάζ ζηδ εάθαζζα, -αηνζαχξ πθάζ ζηδ εάθαζζα. 

ζπμο/ οπμρζάγμιαζ πςξ δεκ είιαζ κεηνή. Yπμρζάγμιαζ ημ ηέπκαζιά ιμο./ Ξένς/ πςξ μ 

αέααζμξ εάκαημξ μφηε παναηδνεί μφηε ηνίκεζ.» (υ.π., 312). 

 H ιμκμθμβίζηνζα ζηδ ζοκέπεζα “παίγεζ” ημ νυθμ ηδξ Mέδμοζαξ, βζα κα ζηενήζεζ 

ημκ Iππυθοημ έκα αηυιδ ημιιάηζ ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηάξ ημο, ηδκ ηίκδζδ. H Φαίδνα/ 

Mέδμοζα “ιεηαιμνθχκεζ” ημκ Iππυθοημ ζε άβαθια: «Tζ απυιεζκεξ έηζζ πεηνςιέκμξ ζε 

ιζα ζηάζδ απμδμηζιαζίαξ/ η‟ ίζςξ ιε ιζα έηθναζδ ιοηηδνζζιμφ ηαζ ζπζθςιέκδξ 

αβκυηδηαξ. Πήβαζκε ηχνα» (υ.π., 312). 

 Αζαπζζηχκμοιε υηζ μζ πθάβζεξ ακαθμνέξ ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ ζηδκ εκενβδηζηυ ηδξ 

νυθμ, ζηδ εέζδ ηδξ ςξ ενιδκεφηνζαξ, ποηκχκμοκ ιε ηαπφηαημ νοειυ. O αηζκδημπμζδιέκμξ 

Iππυθοημξ βίκεηαζ δεηηζηυ ακηζηείιεκμ/ άβαθια ημο μπμίμο ηδκ έηθναζδ ιπμνεί κα 

ενιδκεφζεζ ηαζ κα μζηεζμπμζδεεί, ηαηά ημ δμημφκ, ημ δναζηήνζμ οπμηείιεκμ, ηαζ κα 

αθήζεζ ζε αοηυ ηα ίπκδ ημο (: ηδ «ζπζθςιέκδ αβκυηδηα»). 
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. Tδκ φζηαηδ ζηζβιή πνζκ απυ ημ εάκαημ, ηαηά ηδ Φαίδνα, μ άκενςπμξ ιπμνεί ίζςξ κα ανεζ ημ πνυζςπυ 

ημο: «αημφιε πάθζ ημ αίια ιαξ πζμ πφνζκμ, [...] χζπμο/ ημ πνυζςπυ ιαξ αζιυθονημ κα αβεζ ιεξ απ‟ ημ 

πνμζςπείμ, κα ημ ηαθφρεζ αηένζμ-/ ααζακζζιέκμ πνυζςπμ ιε ηδκ αηναία οπενμρία ημο ακοπενάζπζζημο, ιε 

ηδκ ηυθιδ/ κα οπάνλεζ ιζα ζηζβιή πάκς απ‟ ημ πνμζςπείμ ημο, έζης/ ηδκ φζηαηδ ζηζβιή πνζκ απ‟ ημ εάκαηυ 

ημο ή ηαζ ιεηά ημ εάκαηυ ημο. [...] Eβχ μιμθυβδζα. [...] Tμ πνμζςπείμ/ ηυζηζζα ηαζ ημ πέηαλα ιπνμζηά ζηα 

πυδζα ζμο·» (υ.π., 309- 310). 
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 Πανάθθδθα, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ πνμζεββίγεζ δ ιμκμθμβίζηνζα ημκ Iππυθοημ 

απμηεθεί ηδ αάζδ βζα ημ ζπδιαηζζιυ ιίαξ αηυιδ εζνςκζηήξ έκηαζδξ ακάιεζα ζηδ Φαίδνα/ 

ενιδκεφηνζα ημο Iππυθοημο (ιε ημκ ηνυπμ πμο ζοπκά ενιδκεφμκηαζ ηα ένβα ηέπκδξ) ηαζ 

ζημκ ακαβκχζηδ/ ενιδκεοηή ηδξ Φαίδναξ πμο ενιδκεφεζ ημκ Iππυθοημ. Aηυιδ, υιςξ, ηαζ 

έκα άβαθια, ηαηά ηδ ιμκμθμβίζηνζα, έπεζ πμθθέξ δζαζηάζεζξ: «Aηυιδ ηαζ η‟ αβάθιαηα, 

παν‟ υηζ αζάθεοηα, παν‟ υηζ/ ηυζεξ ηαζ ηυζεξ θμνέξ ζδςιέκα ηζ αββζβιέκα, κμιίγεζξ πςξ 

είκαζ/ νεοζηά ηζ αοηά, ηοιαζκυιεκα· -ζμο δζαθεφβμοκ» (υ.π., 313). H αηζκδζία είκαζ 

επίπθαζηδ, ηαεχξ ημ άβαθια ζοκηδνεί ιζα ζπέζδ ακαπαναζηαηζηή ζε ζπέζδ ιε ημ 

ηνζζδζάζημ ημνιί (: «ημ πζμ άβκςζημ πνάβια ημο ηυζιμο/ ημ πζμ εοιεηάαθδημ ηζ 

αζφθθδπημ είκαζ η‟ ακενχπζκμ ζχια», υ.π., 313). Έηζζ, εα ημκ ιεηαηνέρεζ ζε 

ιμκμδζάζηαημ εζηαζηζηυ δεδμιέκμ: «H Tνμθυξ/ πζθζάδεξ θμνέξ, ιε ηάεε θεπημιένεζα 

ιμφπεζ ζζημνήζεζ ημ ημνιί ζμο./ οπκά, αθδνδιέκδ,/ ζε ζπεδζάγς μθυβοικμκ ζημ πίζς 

ιένμξ ζηα παηέηα ηςκ ηζζβάνςκ ιμο./ Όζηενα/ βειίγς ημ ζπέδζμ ιε ιζηνέξ ιανβανίηεξ, 

βζα κα ζε ηνφρς/ η‟ είκαζ ζα κα ζηεπάγς έκακ ςναίμ κεηνυ ιε θμοθμφδζα» (υ.π., 313). 

Aοηυ ημ ημνιί πμο «δζαθεφβεζ» ιεηαηνέπεηαζ ζε ιμκμδζάζηαηδ επζθάκεζα εκυξ ζπεδίμο ηαζ 

εηεί εακαηχκεηαζ ζοιαμθζηά. 

 H εηδίηδζδ ηδκ μπμία πνμ- ακαββέθεζ δ Φαίδνα, ιε αθμνιή ημ ζπέδζμ πάκς ζημ 

παηέημ ηςκ ηζζβάνςκ, ζοκίζηαηαζ ζε έκα ηέπκαζια ιε ημ μπμίμ εα εθέβλεζ ημκ Iππυθοημ· 

ζηδκ αβςβή ημο ζημκ πυκμ ηαζ ζηδκ ηαπείκςζδ: «Πμζμξ άθθςζηε πυκμξ είκαζ ιζηνυξ; Αεκ 

ηυπεζξ ιάεεζ./ Λμζπυκ,/ εα ζμο ημ ιάες εβχ». Aοηυ πμο εα εζζαβάβεζ ζηδκ “αηάναπδ” 

πνμμπηζηή ημο Iππυθοημο είκαζ δ ηαπείκςζδ ηδξ βκχζδξ υηζ εθέβπεδηε απυ ηάπμζμκ άθθμ, 

ζοβηεηνζιέκα ηδ Φαίδνα. H ηαπεζκςιέκδ απυ ημκ έθεβπμ ημο Άθθμο ιμκμθμβίζηνζα εα 

ημκ αάθεζ ζηδ εέζδ ηδξ. Eίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ ημ ιυκμ ημ μπμίμ δ Φαίδνα εα ήεεθε κα 

είκαζ δζαθμνεηζηυ (ημ παναηηδνίγεζ «Kνίια») είκαζ υηζ ηδκ εηδίηδζδ μ Iππυθοημξ: «δεκ εα 

ιπμνέζ[εζ] βζα πμθφ κα ηδ εοιά[ηαζ]» (υ.π., 314)
581

. 

 Xνεζάγεηαζ, ςζηυζμ, κα παναηδνήζμοιε υηζ ιέπνζ “ηέθμοξ” δ Φαίδνα δεκ ιπμνεί 

κα ηθείζεζ ηδκ ζζημνία απυ ηδ ζημπζά ημο εβχ ηδξ. H ιμκμθμβίζηνζα δεκ ιπμνεί κα 

μθμηθδνχζεζ ηδ δζαθμβζηή δζαδζηαζία. οβηεηνζιέκα, θεάκεζ κα αιθζζαδηήζεζ ηαηά 

πυζμκ δ δζηαζμζφκδ, πμο εα απμδμεεί ιε ημκ εάκαημ, εα είκαζ «μνζζηζηή» ή έκα αηυιδ 

ηέπκαζια: «Mυκδ αδζηία/ είκαζ δ ίδζα δ γςή. Kζ μ εάκαημξ δ ιυκδ/ μνζζηζηή δζηαζμζφκδ, 

ακ ηζ ανβά πάκηα θηαζιέκδ. Ίζςξ ηαζ ημφημ/ κάκαζ έκα ηέπκαζια δζηυ ιαξ, έκαξ ρεφηζημξ 

                                                 
581

. ημ πμίδια «The Laboratory» (The Poems, ηυι. A‟, 420- 421) δ ιμκμθμβίζηνζα, δ μπμία απμννίπηεηαζ 

απυ αοηυκ πμο αβαπά, θυβς ημο υηζ οπάνπεζ ηάπμζα άθθδ, επζθέβεζ κα εηδζηδεεί, δδθδηδνζάγμκηαξ υπζ ημκ 

άκδνα αθθά ηδκ ακηαβςκίζηνζά ηδξ. Aκηίεεηα ιε ηδ θφζδ ηδξ Φαίδναξ, εδχ δ ιμκμθμβίζηνζα εα έπεζ δζπθή 

ζηακμπμίδζδ. Θα εθέβλεζ ημκ πυκμ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ επζεοιίαξ ηδξ ηαζ ηαοηυπνμκα μ πυκμξ αοηυξ εα έπεζ 

δζάνηεζα «He is sure to remember her dying face!» [«ίβμονα εα εοιάηαζ ηζ πνυζςπυ ηδξ κα πεεαίκεζ»] (υ.π., 

421). 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



289 

 

θυβμξ πανδβυνζαξ-/ δ ηεθεοηαία πανδβυνζα βζ‟ αοηυκ πμο πζα δε εα ηδκ έπεζ ακάβηδ» (υ.π., 

314). 

 ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ, ηδξ αδοκαιίαξ κα δχζεζ έκα ηέθμξ ζηδκ πάθδ ηαηακυδζδξ 

ηαζ απυηνζζδξ ακάιεζα ζημ εβχ ηδξ ηαζ ζημκ Άθθμ, μδδβεί ημ βεβμκυξ υηζ ζημκ ιμκυθμβμ 

δεκ οπάνπεζ ηεθεία
582

, αθθά ακμζπηά ενςηήιαηα (βζα ηδκ ιυκμ εκδεπυιεκδ αθήεεζα πμο 

αθμνά ζημ ακμζπηυ εβχ ηδξ) ηαζ επακάθδρδ ηδξ απυθαζδξ (απυ ηδκ πθεονά ημο Άθθμο): 

«πμζα ιέεδ; πμζμκ πυκμ; πμζακ αθήεεζα; Tζ υιμνθδ, αδέηαζηδ κφπηα-/ αδέηαζηδ, 

αδέηαζηδ, αδέηαζηδ- ηζ υιμνθδ κφπηα-». 

 O ιμκυθμβυξ ηδξ, ςξ δζαθμβζηή ακαιέηνδζδ, δεκ ηεθεζχκεζ, ηαεχξ αοημφ ημο 

ηφπμο δ ακαιέηνδζδ ηθείκεζ ιυκμ ιε ημκ εάκαημ. Aοηυ πμο μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδκ 

απμπχνδζή ηδξ, δδθαδή, ιε ιία αοεαίνεηδ πνάλδ ηαζ υπζ ιε αάζδ ηάπμζα θμβζηή έκκμζα, 

είκαζ δ ζοβηεηνζιέκδ πενίζηαζδ. Tμ πναβιαηζηυ ηέθμξ ηδξ ζφβηνμοζδξ ιε ημκ εαοηυ ηδξ 

ηαζ ιε ημκ Iππυθοημ επένπεηαζ ιυκμ ιε ημοξ εακάημοξ ημοξ, μζ μπμίμζ εα ζαήζμοκ ηζξ 

δζαθμνέξ ημοξ, ηζξ πςνζζηέξ ημοξ αλζχζεζξ, ηζξ πνμμπηζηέξ ημοξ, αοηά δδθαδή πμο 

πανάβμοκ ζδιαζία ηαζ δζαθμβζηυηδηα. H «Φαίδνα» είκαζ έκαξ αηυιδ δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ ζημκ μπμίμ μ ηενιαηζζιυξ ηδξ δζαθμβζηυηδηαξ ζζμδοκαιεί ιε εάκαημ. 

 Έπεζ οπμζηδνζπηεί δ άπμρδ υηζ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ οπμκμιεφεηαζ ημ 

ζφκδεεξ πμζδηζηυ ζπήια, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μζ ακδνζημί παναηηήνεξ επζαεααζχκμοκ ημ 

ηαεεζηχξ ημοξ ςξ οπμηεζιέκςκ, ιεηαηνέπμκηαξ ημ βοκαζηείμ Άθθμ ζε ακηζηείιεκμ
583

. H 

οπμκυιεοζδ θαιαάκεζ πχνα ιε ηδκ πανμοζίαζδ ημο ίδζμο ημο ζπήιαημξ ζε ιζα αηναία ηαζ 

επζηίκδοκδ ιμνθή ημο. Xαναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα, ηα πμζήιαηα ημο Browning «My 

Last Duchess» ηαζ «Porphyria‟s Lover», ηαεχξ ηαζ ζηα δφμ πμζήιαηα μζ ιμκμθμβζζηέξ 

εοεφκμκηαζ βζα ημ εάκαημ ηδξ βοκαίηαξ βζα ηδκ μπμία βίκεηαζ θυβμξ. 

 ημ πνχημ πμίδια, μ δμφηαξ- ιμκμθμβζζηήξ ηαηά ηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ εκυξ 

ζοκμζηεζίμο βζα ημκ βάιμ ημο ιε ηδκ ηυνδ εκυξ ηυιδ, λεκαβεί ημκ ιεζμθααδηή ημο 

ζοκμζηεζίμο ζε έκακ πχνμ ιε ένβα ηέπκδξ. Aκάιεζα ζε αοηά είκαζ ηαζ δ εζηυκα ηδξ, 

κεηνήξ πζα, «ηεθεοηαίαξ» ημο «δμφηζζζαξ». 
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. ηδκ Tέηαξηε δηάζηαζε έκαξ αηυιδ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ, δ «Eθέκδ» (TΔ 271- 289), ζηαιαηάεζ, πςνίξ 

κα ηθείκεζ ιε ηεθεία. ημ ζδιείμ αοηυ είκαζ δοκαηυκ κα παναθθδθήζμοιε ημ είδμξ ημο δζαθυβμο πμο ηάκεζ δ 

Φαίδνα ιε ημκ εαοηυ ηδξ ηαζ ημκ Iππυθοημ ιε ημ είδμξ ημο δζαθυβμο πμο ηάκεζ μ «άκενςπμξ ημο οπμβείμο», 

είδμξ δζαθυβμο ημ μπμίμ μ Bakhtin πενζβνάθεζ ςξ ελήξ (αθ.: Zεηήκαηα..., υ.π., 377): «O “άκενςπμξ ημο 

οπμβείμο” ηάκεζ ιε ημκ εαοηυ ημο ημκ ίδζμ αδζέλμδμ δζάθμβμ πμο ηάκεζ ηαζ ιε ημκ άθθμ. Αεκ ιπμνεί κα 

ηαοηζζηεί ιέπνζ ηέθμοξ ιε ημκ εαοηυ ημο, ζε ιία ηαζ ιμκαδζηή ιμκμθμβζηή θςκή, έπμκηαξ αθήζεζ 

μθμηθδνςηζηά έλς απυ αοηυκ ηδκ λέκδ θςκή [...]. Αεκ ιπμνεί κα ζοιθςκήζεζ ιε ημκ εαοηυ ημο, αθθά ημο 

είκαζ αδφκαημκ ηαζ κα ζηαιαηήζεζ κα ιζθάεζ ιαγί ημο. Tμ φθμξ ημο θυβμο βζα ημκ εαοηυ ημο είκαζ μνβακζηά 

λέκμ πνμξ ηδκ ηεθεία, λέκμ πνμξ ηάεε μθμηθήνςζδ, ηυζμ ζηα επζιένμοξ ζδιεία ημο υζμ ηαζ ζηα βεκζηά. 

Πνυηεζηαζ βζα ημ φθμξ ιζαξ εζςηενζηά αηεθεφηδηδξ μιζθίαξ πμο ιπμνεί ίζςξ κα δζαημπεί ιδπακζηά, αθθά δεκ 

ιπμνεί κα μθμηθδνςεεί μνβακζηά». 
583

. U. C. Knoepflmacher, «Projection and the Female Other: Romanticism, Browning, and the Victorian 

Dramatic Monologue», Victorian Poetry 22 (1984), 139-159. 
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 O δμφηαξ ηνααάεζ ηδκ ημονηίκα πμο ηαθφπηεζ ημκ πίκαηα ηαζ, λεηζκχκηαξ απυ ημ 

εζηαζηζηυ δεδμιέκμ, ημ αθέιια ηδξ δμφηζζζαξ ζηδκ εζηυκα, πνμζθένεζ ιζα ενιδκεία ημο 

ζημκ ιεζμθααδηή, ηαζ πανάθθδθα ημο πανμοζζάγεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ δμφηζζζα 

ημκ “πνυζααθε”. Πανάθθδθα, ηαζ πςνίξ ακαζημθέξ, ημο θέεζ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

ακηέδναζε ζηδκ “πνμζαμθή”: «Αεκ ήηακ, ηφνζέ ιμο,  ιυκμ/ δ πανμοζία ημο ζογφβμο ηδξ 

πμο έθενκε ζημ ιάβμοθυ ηδξ/ ημ ζδιάδζ ηδξ πανάξ. [...] Γζαηί ‟πε ιζα ηανδζά- πχξ κα ημ 

πς;- / πμο εφημθα παζνυηακ, βνήβμνα εκηοπςζζαγυηακ./ Tδξ άνεζε υ,ηζ ημίηαγε, ηζ δ ιαηζά 

ηδξ έπεθηε πακημφ./ Ήηακ υθα ημ ίδζμ, ηφνζέ ιμο! [...] υθα ηαζ ημ ηαεέκα πςνζζηά/ 

απμζπμφζακ ηδκ εοανέζηεζα, ή ημοθάπζζημκ, ημ ενφεδιά ηδξ./ Ήηακ εοβκχιςκ ζε υθμοξ- 

ηαιζά ακηίννδζδ! ια ι‟ έκα ηνυπμ/ -δεκ λένς πχξ- ζακ κα‟ ααγε ηδ δςνεά ημο μκυιαηυξ 

ιμο,/ μκυιαημξ εκκζαημζίςκ εηχκ, ζηδκ ίδζα ιμίνα ιε ημ δχνμ μπμζμοδήπμηε. [...] Χ, ηφνζέ 

ιμο, ακαιθίαμθα παιμβεθμφζε/ υηακ ι‟ έαθεπε, αθθά ηαζ πμζμξ δεκ ηένδζγε ημ παιυβεθυ 

ηδξ;/ Kζ αοηυ δεκ είπε ηέθμξ. Έδςζα εκημθέξ. Kαζ ηα παιυβεθα ημπήηακ/ ιε ημ ιαπαίνζ. 

Nα‟ ηδκ εηεί, ζακ κα‟ καζ γςκηακή»
584

. 

 O δμφηαξ «έδςζε εκημθέξ» βζα ηδκ ελυκηςζδ ηδξ ζογφβμο ημο, δζυηζ δ 

ακμζπηυηανδδ ηαζ ηαθμζοκάηδ ζοιπενζθμνά ηδξ δεκ ζηνεθυηακ ιυκμ ζηδ δζηή ημο 

«πανμοζία», δεκ ηαενέθηζγε ηδ δζαθμνά ημο, αθθά ημκ ελμιμζχκε ιε ημκ μπμζμκδήπμηε. 

Έπμκηαξ ιεηαηνέρεζ ηδ δμφηζζζα ζε ακηζηείιεκμ, ζε ένβμ ηέπκδξ, έπεζ παβζδεφζεζ ημ 

αθέιια ηδξ, χζηε κα επζηεθεί ημ κανηζζζζηζηυ νυθμ πμο ηαη‟ αοηυκ υθεζθε κα επζηεθεί εκ 

γςή: «ημ αάεμξ ηαζ ημ πάεμξ αοηήξ ηδξ έκεενιδξ ιαηζάξ,/  δίπςξ κα ζηναθμφκ (βζαηί 

ηακέκαξ δεκ ηαηεαάγεζ ηδκ ημονηίκα/ πμο έζονα βζα ζαξ, ιυκμκ εβχ)»
585

. 

 Tμ βεβμκυξ, υιςξ, υηζ δεκ είκαζ δ ζοβηεηνζιέκδ βοκαίηα πμο ημο “πνμηάθεζε” ηδκ 

ακάβηδ κα ηδκ ακηζιεηςπίζεζ ζακ πνάβια, ζακ ακηζηείιεκμ, θαίκεηαζ απυ ηα δοζμίςκα 

θυβζα ημο δμφηα πνμηεζιέκμο βζα ηδκ επυιεκδ κφθδ ημο. Kάκμκηαξ θυβμ βζα ημ εέια ηδξ 

πνμίηαξ πμο εα γδηήζεζ, πνμζεέηεζ «Though his fair daughter’ s self, as I avowed/ at 

starting, is my object». O ζοκδοαζιυξ ηςκ εηθνάζεςκ «his daughter‟ self [...] is my 

object» ηαεζζηά αηυιδ πζμ  πενίπθμηδ ηδ ζδιαζία ηδξ, μφηςξ ή άθθςξ αιθίζδιδξ, θέλδξ 

«object». 

 H πεζναβχβδζδ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο Άθθμο επζηεθείηαζ ιε ηδ θοζζηή ημο ελυκηςζδ 

ηαζ ηδ ιεηαηνμπή ημο ζε πνάβια. Mε έιιεζμ ηνυπμ, μζ δναιαηζημί ιμκυθμβμζ, υπςξ μ 

πνμδβμφιεκμξ, οπμκμιεφμοκ ημκ παναδμζζαηυ ηχδζηα ηδξ βοκαίηαξ/ ακηζηεζιέκμο πμο 

επζαεααζχκεζ ημκ άκδνα/ οπμηείιεκμ, απμβοικχκμκηάξ ημκ απυ ηδκ ελζδακζηεοηζηή ιάζηα 

ηδξ βοκαίηαξ/ ιμφζαξ, ηδξ βοκαίηαξ/ ακηζηεζιέκμο ημο ένςηα, ηδξ βοκαίηαξ/ (άθςκμο) 

                                                 
584

. Μεη. Άν. Mπενθήξ, ιφγνπ ράξηλ 4 (Kαθ. 1996), 115- 116. 
585

. .π. 115. 
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αββέθμο η.θ.π. Eηηυξ απυ ηδ εεςνία πμο αθμνά ζηδ ζφκδεζδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο 

ιε ηδκ οπμκυιεοζδ ημο εκ θυβς ηχδζηα, έπεζ αηυιδ οπμζηδνζπεεί υηζ δ ζοπκυηδηα 

δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ ηςκ μπμίςκ οπμηείιεκμ εηθμνάξ είκαζ έκαξ βοκαζηείμξ 

παναηηήναξ ακάβεηαζ ζημ εκδζαθένμκ ηςκ πμζδηχκ κα δμεεί θςκή ζηδ βοκαίηα
586

. Kαζ μζ 

δφμ αοηέξ εεςνήζεζξ είκαζ αάζζιεξ, ηαεχξ ζηδνίγμκηαζ ζε έκα εονφ οθζηυ. 

 Tίεεηαζ, ςζηυζμ, ημ  ενχηδια πυζμ “βοκαζηείεξ” είκαζ αοηέξ μζ θςκέξ· ημ 

ενχηδια, δδθαδή, ακ μ υνμξ “βοκαζηείεξ θςκέξ” ζδιαίκεζ υηζ αοηέξ ζοβηνμημφκηαζ ή 

ακαπανίζηακηαζ ςξ δζαθμνεηζηέξ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ “ακδνζηέξ θςκέξ”. Tμ αέααζμ είκαζ 

υηζ μζ βοκαίηεξ ζημοξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ ηδξ πενίζηαζδξ ηδκ μπμία ελεηάζαιε ζε 

αοηή ηδκ εκυηδηα (ζε ακηίεεζδ ιε εηείκεξ ηςκ βοκαζηχκ ζημοξ εηθναζηζημφξ ιμκμθυβμοξ) 

λεθεφβμοκ απυ ημ ιμκηέθμ ηδξ παεδηζηήξ, πνμζανιμζηζηήξ, οπμιμκεηζηήξ ηαζ, 

εκδεπμιέκςξ, κεηνήξ βοκαίηαξ, έκακηζ εκυξ ανκδηζηά πανμοζζαζιέκμο, πθδκ υιςξ 

γςκηακμφ άκδνα. Oζ βοκαίηεξ ζημοξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ είκαζ εκενβδηζηέξ ηαζ 

γςκηακέξ (εηηυξ ακ δζαθέλμοκ δζαθμνεηζηά βζα κα ηαηαζηνέρμοκ αοηυκ πμο ηζξ απέννζρε, 

αθ.: «Φαίδνα»). 

 ιςξ, αοηυ ημ ιμκηέθμ πνμμπηζηήξ, υπςξ παναηηδνζζηζηά ημ παναημθμοεήζαιε 

ζημκ ιμκυθμβμ ηδξ Φαίδναξ (ζημκ μπμίμ ημ βοκαζηείμ πμζδηζηυ οπμηείιεκμ ακηζζηνέθεζ ημ 

ζπήια «άκδναξ/ οπμηείιεκμ: βοκαίηα/ ακηζηείιεκμ» ηαζ ηαημπονχκεζ ηδ δζηή ηδξ 

οπμηεζιεκζηυηδηα ζε αάνμξ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ επζεοιίαξ ηδξ), δεκ είκαζ ακαβηαζηζηά 

βοκαζηείμ, ζημ ααειυ ιάθζζηα πμο θάαεζ ηακείξ οπυρδ υηζ μζ βοκαίηεξ αοηέξ, ιε ηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ πνμμπηζηή δεκ δζαθένμοκ απυ ηαιία άπμρδ ςξ πνμξ ηδκ πνμμπηζηή ημοξ 

απυ ημοξ άκδνεξ ιμκμθμβζζηέξ (απυ αοηυ πμο ηάκεζ βζα πανάδεζβια μ δμφηαξ ζημ πμίδια 

«My Last Duchess»). ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ δ “βοκαζηεία” θςκή δεκ πανμοζζάγεηαζ 

δζαθμνεηζηή απυ ηδκ “ακδνζηή”, ςξ πνμξ ημ ζπήια ημο οπμηεζιέκμο πμο ιεηαηνέπεζ ημκ 

άθθμ ζε ακηζηείιεκμ. 

 Kάηζ ηέημζμ ελάθθμο, δ ακαπανάζηαζδ ιζαξ οπμηζεέιεκδξ αθδεζκήξ οπυζηαζδξ ημο 

Άκδνα ή ηδξ Γοκαίηαξ, δεκ εα ιπμνμφζε κα είκαζ ημ γδημφιεκμ. Tυζμ δ “βοκαζηεία” υζμ 

ηαζ δ “ακδνζηή” θςκή έπμοκ ηεζιεκζηή οπυζηαζδ ηαζ δεκ ανίζημκηαζ ζε ζπέζδ εοεείαξ 

ιίιδζδξ ιζαξ ιδ- ηεζιεκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ (αζμθμβζηά ηαεμνζγυιεκδξ π.π. ηάλδξ). Mε 

ημκ “βοκαζηείμ”, υιςξ, δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ακαδζαηάζζεηαζ μ ηαηεζηδιέκμξ ηχδζηαξ, 

υπςξ αοηυξ ειθακίγεηαζ ζημκ εηθναζηζηυ ιμκυθμβμ, ηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ 

ακμζηεζχκεηαζ αηνζαχξ ςξ ηχδζηαξ, δδθαδή ςξ ηαηαζηεοή δ μπμία δεκ έπεζ 

ακαπαναζηαηζηή αλζμπζζηία, αθδεζκή ακαθμνά. 

 

                                                 
586

. Dorothy Mermin, «“The fruitfull feud...». .π., 149- 168. 
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Γ7. Λνγηθή θαη βάζε βεβαηόηεηαο ζηελ απαγγειηηθή θαη ηε κνλνδξακαηηθή 

θαηεγνξία: The Ring and the Book (R. Browning)- Σκλάβοι Πολιορκημένοι (K. 

Bάξλαιεο). 

 ηδ ζπεηζηή ιε ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ αζαθζμβναθία απακημφκ ζοζπεηζζιμί ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ιε ημ “πνςημπνυζςπμ” ιοεζζηυνδια
587

. Mε αάζδ ηζξ ανπέξ πμο 

δζαηοπχκμκηαζ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ, ηα ηείιεκα ηα μπμία εκηάζζμκηαζ ζε υ,ηζ εεςνείηαζ 

είδμξ ημο “πνςημπνυζςπμο” ιοεζζημνήιαημξ ηαζ, ηαοηυπνμκα, ζηδνίγμκηαζ ζε έκα 

ελςημπζηά ζοβηνμηδιέκμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, εββνάθμκηαζ ζηδκ ιμκμδναιαηζηή 

ηαηδβμνία. Aκ ηαζ μζ ζοζπεηζζιμί ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ιε ημ ιοεζζηυνδια ζε 

“ηνίημ πνυζςπμ” είκαζ ζπακζυηενμζ, έπεζ δζαηοπςεεί ιία ζπεηζηή ιε ημ γήηδια εεςνία, δ 

μπμία ζοκδέεζ βεκεηζηά ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ιε αοηυ. Tμ εκδζαθένμκ ηδξ είκαζ υηζ 

εκημπίγεζ ζημ πεδίμ ηςκ αθδβδιαηζηχκ ηεπκζηχκ ηδκ ημζκή (ηαηά ημκ ιεθεηδηή) έιθαζδ 

ζηδκ πανμοζίαζδ ηδξ εζςηενζηυηδηαξ ηςκ παναηηήνςκ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ηαζ ημ 

ιοεζζηυνδια. 

 οβηεηνζιέκα, μ W. D. Shaw οπμζηδνίγεζ υηζ μ εθεφεενμξ πθάβζμξ θυβμξ (E.Π.Λ.) 

εκδέπεηαζ κα οπήνλε ααζζηή ζοκζζηχζα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο: 

«Mζα άθθδ πζεακή πδβή ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ςξ είδμοξ είκαζ μ εθεφεενμξ πθάβζμξ 

θυβμξ, le stlye indirect libre, ημο ημζκςκζημφ ιοεζζημνήιαημξ. Xςνίξ κα εβηαηαθείπεηαζ δ 

πνμζπμίδζδ υηζ ιζθάεζ μ αθδβδηήξ, μ E.Π.Λ. ακαπανάβεζ ηζξ εζχηαηεξ ζηέρεζξ εκυξ 

παναηηήνα [...]. H ηεπκζηή απακηά ζηα ιοεζζημνήιαηα ηδξ Austen, ηαζ έηζζ πνμδβείηαζ 

πνμκζηά, υπζ ιυκμ ηδξ πνήζδξ ηδξ απυ ηδκ George Eliot ηαζ απυ ημκ Trollope, αθθά ηαζ ημο 

ίδζμο ημο ιμκμθυβμο ηςκ αζηηςνζακχκ»
588

. 

 H οπμπχνδζδ ημο αθδβδηή, ζημ “ηνζημπνυζςπμ” ιοεζζημνήια ηαηά ημκ 19
μ
 

αζχκα, ηαζ δ έιθαζδ ζημκ θυβμ ηαζ ηδκ εζςηενζηυηδηα ηςκ παναηηήνςκ ζοκδέμκηαζ ιε 

ηδκ ελέθζλδ ημο είδμοξ
589

 ηαζ μδδβμφκ ζημ πξννπηηθφ κπζηζηφξεκα
590

. Tα πνμδβμφιεκα 

                                                 
587

. Bθ. π.π. Elisabeth Howe, Stages of Self..., υ.π., 21, Dorrit Cohn, Transparent...., υ.π., 257-8, Käte 

Hamburger, The Logic..., υ.π., 315, 329-30. Bθ. αηυιδ πχξ δζαθμνμπμζεί μ Stanzel ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ 

απυ πνςημπνυζςπεξ αθδβήζεζξ, ιε «ελμιμζςηζηέξ βθςζζζηέξ ηάζεζξ»: F. K. Stanzel, Θεσξία ηεο αθήγεζεο, 

υ.π., 336. 
588

. D. Shaw, «Lyric Displacement...», υ.π., 310. 
589

. Dorrit Cohn, Transparent..., υ.π., 25. 
590

. Χξ πνμμπηζηυ ιοεζζηυνδια (: απαββεθηζηή ηαηδβμνία) μνίγμοιε εηείκμ ζημ μπμίμ δ εκίζποζδ ηδξ 

πνμμπηζηυηδηαξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ απμδοκάιςζδ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ (ημο 

αθδβδηή), ιέπνζ ημο ζδιείμο ηδξ απθήξ πανμοζίαξ ημο ςξ δζανενςηζηήξ θεζημονβίαξ. O Bakhtin («O ήνςαξ 

ηαζ δ εέζδ ημο ζοββναθέα ζε ζπέζδ ιε ημκ ήνςα ζημ ένβμ ημο Nημζημβζέθζηζ», Zεηήκαηα..., υ.π., 74- 122), 

παναηδνεί βζα ημ ιοεζζηυνδια ημο Nημζημβζέθζηζ υηζ «αοηυ πμο πνζκ είπε ακαθάαεζ μ ζοββναθέαξ [: 

αθδβδηήξ], ημ έπεζ ακαθάαεζ ηχνα μ ήνςαξ, θςηίγμκηαξ μ ίδζμξ ημκ εαοηυ ημο απυ υθεξ ηζξ μπηζηέξ βςκίεξ. O 

ζοββναθέαξ, πάθζ, δεκ θςηίγεζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ημο ήνςα αθθά ηδ δζαδζηαζία αοημβκςζίαξ ημο ςξ ιζα 

πναβιαηζηυηδηα ζε δεφηενμ επίπεδμ» (υ.π., 77- 78). Eδχ, αοηυ πμο ακαθαιαάκεζ μ αθδβδηήξ είκαζ ιυκμκ δ 

δζανενςηζηή θεζημονβία. Πνυηεζηαζ βζα ιία απυ ηζξ εηδμπέξ ημο πνμμπηζημφ ιοεζζημνήιαημξ. Mία άθθδ 
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ζζπφμοκ ακηζζημίπςξ ηαζ ζηδκ αθδβδιαηζηή πμίδζδ. ε αοηυ ημ ζδιείμ, είκαζ δοκαηυκ κα 

επζηαθεζημφιε ημ πανάδεζβια ημο πξννπηηθνχ αθεγεκαηηθνχ πνηήκαηνο
591

 ημο Kααάθδ. 

Aπυ ηεπκζηή άπμρδ, δ πνμμπηζημπμίδζδ δζεοημθφκεηαζ απυ ιμνθέξ πανμοζίαζδξ ημο 

θυβμο ηαζ ηδξ ζηέρδξ ηςκ παναηηήνςκ, υπςξ μ E.Π.Λ., μ εζςηενζηυξ ιμκυθμβμξ, δ 

ροπαθήβδζδ η.θ.π. οκεπχξ, απυ ηδκ ζημπζά ηδξ πνμμπηζημπμίδζδξ, είκαζ εφθμβμξ μ 

ζοζπεηζζιυξ ημο ιοεζζημνήιαημξ ιε ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ. H ζπέζδ, υιςξ, αοηή δεκ 

είκαζ ζπέζδ αζηίμο (ιοεζζηυνδια)- απμηεθέζιαημξ (δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ), δζα ιέζμο 

E.Π.Λ. H ακαβςβή ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ζηδκ πνμμπηζημπμίδζδ ημο 

ιοεζζημνήιαημξ, ηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ ζημκ EΠΛ
592

, είκαζ ααάζζιδ. 

 Kαηανπήκ, μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ, υπςξ μνίγεηαζ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ, 

ειθακίγεηαζ ήδδ απυ ημοξ εθθδκζζηζημφξ πνυκμοξ (αθ. ακαθοηζηά ζηζξ εκυηδηεξ A3- β ηαζ 

A3- δ). Tμ πζμ ζδιακηζηυ, υιςξ, είκαζ υηζ δ πνμμπηζηή θμβζηή ημο ιοεζζημνήιαημξ ηαζ ημο 

αθδβδιαηζημφ πμζήιαημξ, δζαθένεζ μοζζςδχξ απυ ηδκ θμβζηή ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, 

ηδ ιμκμπνμμπηζηή θμβζηή. Γζα κα εέζμοιε ημ γήηδια ιε ημοξ υνμοξ ημο Shaw, δ 

ιεηαηνμπή εκυξ ηιήιαημξ θυβμο απυ E.Π.Λ. ζε εοεφ θυβμ ημο παναηηήνα (ιμκυθμβμ ημο 

παναηηήνα) ή, ακηίζηνμθα, δ ιεηαηνμπή εοεέςξ θυβμο εκυξ παναηηήνα ζε E.Π.Λ. μδδβεί 

ζε δζαθμνμπμίδζδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ θμβζηήξ. 

 Mε ηδκ εοηαζνία ηδξ ιεηαβναθζηήξ δμηζιήξ πμο επζπεζνήζαιε ζηδκ πενίπηςζδ ημο 

είδμοξ ημο ιεζηημφ ιμκμθυβμο (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ5), δείλαιε ηζξ ιεηααμθέξ 

πμο επζθένμκηαζ ηαηά ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηνμπμπμίδζδ ηαζ ηδ δζαθμνά ηδξ θμβζηήξ ζηδκ 

                                                                                                                                                    
εηδμπή ημο, ζηδκ μπμία οπμβναιιίγεηαζ δ αλζμθμβζηή ακαλζμπζζηία ημο αθδβδηή, ανίζημοιε ζε 

ιοεζζημνήιαηα υπςξ O Άλζξσπνο ρσξίο ηδηφηεηεο ημο R. Musil. 
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. Χξ πνμμπηζηυ αθδβδιαηζηυ πμίδια (: απαββεθηζηή ηαηδβμνία) μνίγμοιε εηείκμ ζημ μπμίμ δ εκίζποζδ ηδξ 

πνμμπηζηυηδηαξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ απμδοκάιςζδ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ (ημο 

αθδβδηή), ιέπνζ ημο ζδιείμο ηδξ απθήξ πανμοζίαξ ημο ςξ δζανενςηζηήξ θεζημονβίαξ: α) πμζήιαηα ηα μπμία 

ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημοξ ή ηαζ ελ μθμηθήνμο απμηεθμφκηαζ απυ ημκ E.Π.Λ. εκυξ παναηηήνα (π.π. K. Π. 

Kααάθδ, «Αδιδηνίμο ςηήνμξ (162- 150 π.X.)»: Tα πνηήκαηα B’, 1919, 18- 19)· α) πμζήιαηα ζηα μπμία o 

αθδβδηήξ ιεηαδίδεζ ιυκμ πθδνμθμνίεξ ή πενζμνίγεηαζ κα εηπςνεί ημ θυβμ ζηα πνυζςπα (π.π. Oδ. Eθφηδ, 

Mαξία Nεθέιε, Aεήκα, Ίηανμξ, 1989 (α‟ έηδ. 1978). 
592

. H άθθδ ιείγςκ ηεπκζηή ακαπανάζηαζδξ ηδξ εζςηενζηυηδηαξ παναηηήνςκ, μ εζσηεξηθφο (ή άκεζνο ή 

παξαηηζέκελνο) κνλφινγνο, ςξ ηεπκζηή πμο απακηά ηυζμ ζε “ηνζημπνυζςπα” υζμ ηαζ ζε “πνςημπνυζςπα” 

ζοιθναγυιεκα (πενίπηςζδ αοημ- παναηζεέιεκμο εζςηενζημφ ιμκμθυβμο) είκαζ δζα- ηαηδβμνζαηή 

(ειθακίγεηαζ ζε πενζζζυηενεξ απυ ιία ηαηδβμνίεξ). ημ ααειυ, ςζηυζμ, πμο μ υνμξ εζςηενζηυξ ιμκυθμβμξ 

απμηηά εζδμθμβζηή ακαθμνά (ημ είδμξ ημο εζςηενζημφ ιμκμθυβμο, αθ. π.π. Έδξεςε δάθλεο ημο É. Dujardin), 

ηυηε ηα ηείιεκα πμο ζοιπενζθαιαάκεζ είκαζ δοκαηυκ κα εββναθμφκ ζε ηάπμζα απυ ηα ιμκμδναιαηζηά είδδ. 

Έκα μνζζιέκμ, δδθαδή, ηείιεκμ πμο ακήηεζ ζημ είδμξ ημο εζςηενζημφ ιμκμθυβμο είκαζ δοκαηυκ κα 

πενζβναθηεί ςξ εηθναζηζηυξ, δναιαηζηυξ ή άθθμξ ιμκυθμβμξ. Πμθθά ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα πμο δεκ 

πενζθαιαάκμοκ εββεβναιιέκμ ηεζιεκζηά απμδέηηδ είκαζ δοκαηυκ κα “δζαααζημφκ” ςξ εζςηενζημί ιμκυθμβμζ. 

Bθ. αηυιδ ημ άνενμ ημο Daniel A. Harris «D. G. Rossetti‟s “Jenny”...» (υ.π., 197- 215) βζα ηδκ άπμρδ υηζ, 

ζηδκ αββθζηή θμβμηεπκία, μ εζςηενζηυξ ιμκυθμβμξ επδνεάζηδηε απυ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ. Πάκηα 

ζφιθςκα ιε ημκ Harris, μ πνχημξ εζςηενζηυξ ιμκυθμβμξ ζηδκ αββθζηή θμβμηεπκία (μ μπμίμξ απμηεθεί 

ζοβπνυκςξ ηαζ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ) είκαζ ημ πμίδια «Jenny» ημο D. G. Rossetti. 
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εηάζημηε ηεζιεκζηή εηδμπή. Aκάθμβα ζζπφμοκ ηαζ βζα ηα άθθα ιμκμδναιαηζηά είδδ πμο 

ελεηάζαιε, αηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο νδημνζημφ ιμκμθυβμο
593

. 

 Mεβαθφηενδ αανφηδηα, ςζηυζμ, βζα ημ εέια έπμοκ μζ δζαθμνέξ πμο πνμηφπημοκ 

ιεηά ηδκ ακηίζημζπδ ιεηαβναθή ζε ηείιεκα, εββεβναιιέκα ζημ είδμξ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο. H ααζζηή παναηήνδζδ πμο πνμηφπηεζ απυ ιία ηέημζα δμηζιή είκαζ δ ελήξ. Oζ 

δναιαηζημί ιμκυθμβμζ, ιεηά ηδ ιεηαβναθή ημοξ βίκμκηαζ πθδνμθμνζαηά αλζυπζζημζ, 

πνάβια πμο επζδνά απμθαζζζηζηά ζηδκ επζημζκςκζαηή θμβζηή πμο ημοξ δζέπεζ ηαζ ζηζξ 

ενιδκεοηζηέξ δοκαηυηδηεξ πμο πνμζθένμκηαζ ζημκ ακαβκχζηδ. Mέζς ηδξ ιεηαβναθήξ 

ημοξ, εζζάβεηαζ ιία αάζδ πθδνμθμνζαηήξ (ηαζ εκδεπμιέκςξ αλζμθμβζηήξ) αεααζυηδηαξ. 

 Mζα ηέημζα ιεηαβναθή απμδίδεζ ακηζηεζιεκζηή αάζδ ζε υ,ηζ πανμοζζάγεηαζ ςξ 

εκηφπςζδ ημο ιμκμθμβζζηή ηαζ ιεηαηνέπεζ ηζξ εηηζιήζεζξ ημο ζε πθδνμθμνίεξ. Έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδκ εζζαβςβή ιίαξ αάζδξ πθδνμθμνζαηήξ (ημοθάπζζημκ) αεααζυηδηαξ, υπςξ 

είκαζ δοκαηυκ κα δζαπζζηςεεί ιε αάζδ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ ημο Kααάθδ «Aξ 

θνυκηζγακ» (Tα πνηήκαηα B’, 1930, 90- 91· αθ. ζπμθζαζιυ ημο πμζήιαημξ ζηδκ εκυηδηα 

Γ2- α). Παναηίεεκηαζ ζηίπμζ απυ ημ πμίδια ςξ έπεζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιεηαβναιιέκμζ: 

 

εεκ θνμκχ πςξ είιαζ ζηα βειάηα/ εκδεδεζβιέκμξ βζα κα οπδνεηήζς αοηήκ ηδκ πχνα,/ ηδκ 

πνμζθζθή παηνίδα ιμο ονία. 

 

‟ υ, ηζ δμοθεζά ιε αάθμοκ εα παζπίζς/ κα είιαζ ζηδκ πχνα ςθέθζιμξ. Aοηή είκ‟ δ πνυεεζίξ ιμο./ 

Aκ πάθζ ι‟ ειπμδίζμοκε ιε ηα ζοζηήιαηά ημοξ-/ ημοξ λένμοιε ημοξ πνμημιέκμοξ: κα ηα θέιε 

ηχνα;/ ακ ι‟ ειπμδίζμοκε, ηζ θηαίς εβχ. 

 [...] 

K‟ είκ‟ δ ζοκείδδζίξ ιμο ήζοπδ/ βζα ημ αρήθζζημ ηδξ εηθμβήξ./ Bθάπημοκ η‟ μζ ηνεζξ ημοξ ηδκ 

ονία ημ ίδζμ. 

 

Aθθά, ηαηεζηναιέκμξ άκενςπμξ, ηζ θηαίς εβχ./ Zδηχ μ ηαθαίπςνμξ κα ιπαθςεχ./ Aξ θνυκηζγακ 

μζ ηναηαζμί εεμί/ κα δδιζμονβήζμοκ έκακ ηέηανημ ηαθυ./ Mεηά πανάξ εα πήβαζκα ι‟ αοηυκ. 

 

Mεηαγξαθή: 

 

εεκ θξνλεί πςξ είλαη ζηα βειάηα/ εκδεδεζβιέκμξ βζα κα ππεξεηήζεη αοηήκ ηδκ πχνα,/ ηδκ 

πνμζθζθή παηνίδα ηνπ ονία. 
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. Tμ είδμξ αοηυ ζηδκ πζμ ηοπζηή ιμνθή ημο, ηονζανπείηαζ απυ ηδκ απυαθερδ ημο θυβμο. Έκαξ νδημνζηυξ 

ιμκυθμβμξ, εθυζμκ ιεηαβναθεί ζε ηνίημ πνυζςπμ, δζαηδνεί ημ πενζεπυιεκμ ηδξ απυαθερήξ ημο. 

Aπμδοκαιχκεηαζ, υιςξ, ζε ιεβάθμ ααειυ δ θεζημονβζηή ημο αζπιή, βζαηί, ελαθακίγεηαζ έηζζ ημ 

πνμζδζμνζζιέκμ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ ημ μπμίμ ζημκ νδημνζηυ ιμκυθμβμ αλζμπμζείηαζ βζα ημ ηφνμξ πμο 

πνμζδίδεζ ζημ εηθενυιεκμ ιήκοια. 
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‟ υ, ηζ δμοθεζά ηνλ αάθμοκ εα παζρίζεη/ κα είλαη ζηδκ πχνα ςθέθζιμξ. Aοηή είκ‟ δ πνυεεζίξ 

ηνπ./ Aκ πάθζ ηνλ ειπμδίζμοκε ιε ηα ζοζηήιαηά ημοξ-/ ημοξ λένμοιε ημοξ πνμημιέκμοξ: κα ηα 

θέιε ηχνα;/ ακ ηνλ ειπμδίζμοκε, ηζ θηαίεη απηόο. 

 [...] 

K‟ είκ‟ δ ζοκείδδζίξ ηνπ ήζοπδ/ βζα ημ αρήθζζημ ηδξ εηθμβήξ./ Bθάπημοκ η‟ μζ ηνεζξ ημοξ ηδκ 

ονία ημ ίδζμ. 

 

Aθθά, ηαηεζηναιέκμξ άκενςπμξ, ηζ θηαίεη απηόο./ Zεηά μ ηαθαίπςνμξ κα κπαιωζεί./ Aξ 

θνυκηζγακ μζ ηναηαζμί εεμί/ κα δδιζμονβήζμοκ έκακ ηέηανημ ηαθυ./ Mεηά πανάξ εα πήγαηλε ι‟ 

αοηυκ. 

 

ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, υθα υζα δζαηοπχκεζ μ ιμκμθμβζζηήξ είκαζ ακμζπηά, απυ 

ενιδκεοηζηή άπμρδ, ζηδκ αιθζζαήηδζδ ημο ηαηά πυζμκ ζζπφμοκ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, 

είκαζ δοκαηυκ ηακείξ κα ακανςηδεεί, πνμηεζιέκμο βζα ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ πμο 

ζπμθζάγμοιε, πυζμ ήζοπδ είκαζ πναβιαηζηά δ ζοκείδδζδ ημο ιμκμθμβζζηή («K‟ είκ‟ δ 

ζοκείδδζίξ ιμο ήζοπδ/ βζα ημ αρήθζζημ ηδξ εηθμβήξ»)· πυζμ, δδθαδή, δ ειθαηζηή 

δζααεααίςζδ ημο ιμκμθμβζζηή δεκ ηαθφπηεζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ιζα ζοκείδδζδ 

ακήζοπδ. 

 ηδκ ιεηαβναθή ημο ζε πνμμπηζηυ αθδβδιαηζηυ πμίδια, ιέζς ημο EΠΛ, 

πνμζακαημθζγυιαζηε ζηδκ εζςηενζηυηδηα ημο παναηηήνα. Πανάθθδθα, υιςξ, ηαεχξ ημ 

αθθμημπζηά ζοβηνμηδιέκμ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ “αθέπεζ” ιέζα ζημκ ήνςα, μ ζηίπμξ 

πμο ζπμθζάζηδηε πνμδβμφιεκςξ ςξ “ακμζπηυξ” ενιδκεοηζηά (Mεηαβναθή: K‟ είκ‟ δ 

ζοκείδδζίξ ηνπ ήζοπδ/ βζα ημ αρήθζζημ ηδξ εηθμβήξ), απμηηά ημ παναηηήνα ηδξ 

πθδνμθμνίαξ, ημο δεδμιέκμο, αθθάγμκηαξ μοζζςδχξ ημοξ υνμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ 

πανάβεηαζ δ ζδιαζία ημο ηεζιέκμο. Eιθακήξ επίζδξ είκαζ ηαζ δ εζζαβςβή ιίαξ αηυιδ 

δζαθμβζηήξ υρδξ· αοηήξ ημο αθδβδηή πνμξ ημκ παναηηήνα. 

 οβηνίκμκηαξ ηδκ πνμμπηζηή θμβζηή ημο αθδβδιαηζημφ πμζήιαημξ ηαζ ηδ 

ιμκμπνμμπηζηή θμβζηή ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, μδδβμφιαζηε ζημ ελήξ ζοιπέναζια. 

Tμ πνμμπηζηυ αθδβδιαηζηυ πμίδια ζοκηδνεί ηδ δοκαηυηδηα ηδξ ενιδκείαξ ιε αθεηδνία 

μνζζιέκεξ αεααζυηδηεξ, πθδνμθμνζαημφ παναηηήνα, απυ ηδ ζημπζά ηδξ πενζβναθήξ ημο 

δεοηενμαάειζμο ζφιπακημξ, εκχ ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ δ ενιδκεία δεκ έπεζ πμηέ 

επέββοα ακηζηεζιεκζηυηδηαξ. 

 Tμ ιοεζζηυνδια ιε πακημβκχζηδ ηαζ αλζμθμβζηά πανειααηζηυ αθδβδηή, 

δζεηδζημφζε ηδκ πθδνμθμνζαηή ηαζ ηδκ αλζμθμβζηή αλζμπζζηία. Έηζζ, ηα ηείιεκα αοημφ ημο 

ηφπμο ήηακ “ηθεζζηά”, απυ ενιδκεοηζηή άπμρδ, παναηηδνίγμκηακ απυ ακηζηεζιεκζηυηδηα 
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ηαζ απυ ηδ ζφκεεζδ ηδξ ιενζηυηδηαξ ηςκ πνμμπηζηχκ ηςκ παναηηήνςκ. ηαδζαηά, ημ 

ιοεζζηυνδια ηαζ, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, ημ αθδβδιαηζηυ πμίδια μδδβήεδηακ ζηδκ 

πνμμπηζηυηδηα, εβηαηέθεζρακ ηδκ αλζμθμβζηή ακηζηεζιεκζηυηδηα ηαζ δζαηήνδζακ ιυκμ ηδκ 

πθδνμθμνζαηή ακηζηεζιεκζηυηδηα
594

. Eλ μο ηαζ δ ακαθμνά ιαξ ζε αοηά ιε ημοξ υνμοξ 

πξννπηηθφ αθδβδιαηζηυ πμίδια ηαζ πξννπηηθφ ιοεζζηυνδια. 

 Eίκαζ, ιάθζζηα, παναηηδνζζηζηυ υηζ δ εκίζποζδ ηδξ πνμμπηζηήξ θμβζηήξ είκαζ 

δοκαηυκ κα απμδοκαιχζεζ ζε ηέημζμ ααειυ ηδκ πνμμπηζηή ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ, 

χζηε δ ηεθεοηαία κα πανίζηαηαζ ιυκμκ ςξ δζανενςηζηή θεζημονβία. Aκ υιςξ πνμμπηζηή 

θμβζηή ζδιαίκεζ, ακάιεζα ζε άθθα, υηζ μ αθδβδηήξ πανμοζζάγεηαζ αλζμθμβζηά 

ακαλζυπζζημξ, ιμκμπνμμπηζηή θμβζηή ζδιαίκεζ υηζ μ ιμκμθμβζζηήξ πανμοζζάγεηαζ 

ακαλζυπζζημξ αλζμθμβζηά ηαζ πθδνμθμνζαηά. 

 οκεπχξ, δεκ θεζημφνβδζε δ πνμμπηζηή θμβζηή, δζα ιέζμο E.Π.Λ., ςξ πανάβμκηαξ 

δζαιυνθςζδξ ηδξ ιμκμπνμμπηζηήξ θμβζηήξ, υπςξ αοηή εηθνάγεηαζ ζημκ δναιαηζηυ 

ιμκυθμβμ, υπςξ, αέααζα, δεκ ζοκέαδ ηαζ ημ ακηίζηνμθμ. Eκδζαθένμκ, ςζηυζμ, έπεζ απυ 

αοηή ηδκ άπμρδ ημ ελήξ ζπυθζμ ημο R. Langbaum: «Αεκ έπμοιε πθέμκ ζηδ δζάεεζή ιαξ 

ηαιία έβηονδ δεζηή ανπή, ιε ηδκ μπμία κα δίκμοιε αθθδθμοπία ζηα βεβμκυηα. Έπμοιε 

ιυκμ πνμμπηζηέξ βζα ηα βεβμκυηα. Έηζζ, δ θμβμηεπκία πμο “έπεζ ςξ μνίγμκηά ηδξ” ημκ 

ζφβπνμκμ ηυζιμ πνέπεζ κα πνμζεββίγεζ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ. Aοηυ ζοιααίκεζ αηυιδ 

ηαζ ζηδκ πεγμβναθία· Tμ δζήβδια ημο Chekhov ηαζ ημο Joyce, ημ ιοεζζηυνδια ιε μπηζηή 

βςκία ημο James, ημο Conrad, [...] ή μ Oδπζζέαο ημο Joyce, ζημκ έκα ή ζημκ άθθμ ααειυ 

πνμζεββίγμοκ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ»
595

. 

 πςξ, ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, μνεά ηίεεηαζ ημ εέια, ηέημζμο ηφπμο πνμμπηζηυ 

δζήβδια ή ιοεζζηυνδια, πνμζεββίγεζ ιυκμ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, αθμφ δεκ απμαάθθεζ 

ηδ ζφιααζδ ηδξ πθδνμθμνζαηήξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ. Kαζ δεκ ιπμνεί κα ηδκ απμαάθεζ 

πςνίξ κα ιεηαηναπεί ζε ηάηζ άθθμ (ηαηδβμνζαηά ηαζ εζδμθμβζηά). Kάηζ ακηίζημζπμ θαίκεηαζ 

κα ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία. O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ (ακμζπηυξ, 

ιενζηυξ/ ζοβηνμοζζαηά απμζπαζιαηζηυξ, οπμηεζιεκζηυξ) δεκ ιμζάγεζ κα ιπμνεί κα 

εκζςιαηχζεζ ηάπμζα αάζδ αεααζυηδηαξ (π.π. πθδνμθμνζαηήξ), πμθφ δε πενζζζυηενμ κα 

δζεηδζηήζεζ ηδκ οπένααζδ ηδξ ιμκμπνμμπηζηήξ θμβζηήξ ζημ επίπεδμ ιίαξ αέααζδξ 

αθήεεζαξ. Eκημφημζξ, οπάνπμοκ απυπεζνεξ ζε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, δδθαδή, ένβα πμο 

ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ημ εέια ηδξ ζοιααηυηδηαξ ιμκμπνμμπηζηήξ θμβζηήξ ηαζ ιίαξ 

μνζζιέκδξ αάζδξ αεααζυηδηαξ. 
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. Bθ. ηδκ εκδζαθένμοζα ακάθοζδ πμο ηάκεζ δ Dorrit Cohn (The Distinction..., υ.π., 132- 149) ζε αοηή ηδκ 

ηαηεφεοκζδ, βζα ημ ιοεζζηυνδια ημο T. Mann Θάλαηνο ζηελ Bελεηία. Bθ. αηυιδ εκυηδηα B5 βζα ηδκ 

ακάθοζδ ημο πμζήιαημξ ημο Kααάθδ «H αννχζηζα ημο Kθείημο» (Tα πνηήκαηα B’, 1926, 55). 
595

. The Poetry of Experience..., υ.π., 226. 
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 ε αοηυ ημ πθαίζζμ εα ιπμνμφζαιε κα δζααάζμοιε ένβα,  υπςξ ημ The Ring and 

the Book ημο R. Browning, ηδκ Έξεκε ρψξα, ημο T.S. Eliot, ηδ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο ημο 

Α. μθςιμφ, ημοξ Σθιάβνπο πνιηνξθεκέλνπο ημο K. Bάνκαθδ, ηαζ ηδκ Tέηαξηε δηάζηαζε 

ημο Γ. Pίηζμο. Oζ πενζπηχζεζξ αοηχκ ηςκ ένβςκ ηαηανπήκ ζοκδέμκηαζ ιε ιία ηάζδ 

δζεφνοκζδξ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ. Oνζζιέκα απυ αοηά δζεονφκμοκ ηδκ 

ιμκμπνμμπηζηή θμβζηή ζηδκ ηαηεφεοκζδ ιίαξ πθδεςνζηήξ εηδμπήξ ηδξ. ε αοηήκ δεκ 

επζδζχηεηαζ δ ζφκεεζδ επζιένμοξ πνμμπηζηχκ ζε έκα υθμκ ή δ πνμαβςβή ζε ιία αθήεεζα, 

αθθά ε αλάδεημε ηνπ γεληθεπκέλνπ ραξαθηήξα ηεο κνλνπξννπηηθήο ινγηθήο
596

. Χξ 

παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια εκυξ ηέημζμο ηφπμο ένβμο, εα ζπμθζαζηεί δ ζφκεεζδ The Ring 

and the Book ημο R. Browning. Oνζζιέκα άθθα ένβα, υπςξ μζ Σθιάβνη Πνιηνξθεκέλνη ημ 

μπμίμ ζπμθζάγεηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ζοκδοάγμοκ ηδκ εζζαβςβή ιίαξ αάζδξ αεααζυηδηαξ ιε 

ηδκ ιμκμπνμμπηζηή θμβζηή. 

 Tμ πνχημ ένβμ πμο είκαζ δοκαηυκ κα ακαηαθέζμοιε ζε αοηυ ημ πθαίζζμ είκαζ ημ 

πμίδια The Ring and the Book ηαεχξ μ πμζδηήξ ημο, μ R. Browning, είκαζ ημνοθαίμξ 

πμζδηήξ ημο είδμοξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. O Browning λεηίκδζε ηδ ζοββναθή ημο 

πμζήιαημξ ημ 1864. H έηδμζδ αοηήξ ηδξ πμζδηζηήξ ζφκεεζδξ (ανζειεί 21116 ζηίπμοξ) 

άνπζζε ημκ Nμέιανζμ ημο 1868 ηαζ μθμηθδνχεδηε ημκ Φεανμοάνζμ ημο 1869. ηακ, 

δδθαδή, μ Browning λεηζκά ημ εβπείνδια ηδξ ζοββναθήξ αοηήξ ηδξ ιεβαθυπκμδξ 

ζφκεεζδξ, έπεζ ήδδ δδιμζζεφζεζ ηζξ ζοθθμβέξ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ Dramatic Romances 

and Lyrics (1845), Men and Women (1855) ηαζ Dramatis Personae (1864). 

 H πνμσζημνία ηδξ ζοββναθήξ ημο πμζήιαημξ έπεζ ζδιαζία. O Browning, μ μπμίμξ 

ημ 1860 ανζζηυηακ ζηδκ Iηαθία, ανήηε ηαζ αβυναζε έκα παθαζυ αζαθίμ (ζημ μπμίμ 

ακαθενυηακ ιε ημ υκμια The Old Yellow Book). Tμ αζαθίμ πενζθάιαακε κημημοιέκηα 

(ιανηονίεξ, απμθμβίεξ, επζζημθέξ, θυβμοξ η.ά.π.) ηδξ δίηδξ ημο ηυιδ Guido Franceschini. 

O ηυιδξ δζηάζηδηε βζα ημκ θυκμ ηδξ ζογφβμο ημο Pompilia (ηαεχξ ηαζ ηςκ βμκέςκ ηδξ), 

ηδκ μπμία είπε ηαηδβμνήζεζ βζα ιμζπεία ιε έκακ κεανυ ζενςιέκμ (ημκ Giuseppe 

Caponsacchi). Kνίεδηε έκμπμξ ηαζ εηηεθέζηδηε ηεθζηά ιαγί ιε ημοξ ζοκενβμφξ ημο ημ 

1698, ιεηά απυ απυθαζδ ημο πάπα Iκκμηέκηζμο ημο IB‟, ζημκ μπμίμ είπε βίκεζ έθεζδ. 
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. ε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ είκαζ δοκαηυκ κα ακαθενεμφκ παναδεζβιαηζηά ηα ελήξ ένβα κεχηενςκ πμζδηχκ: 

«Oζ Aηνείδεξ ηδξ θςηζάξ ηαζ ηδξ ζζςπήξ» (1950- 1964) (Πνηήκαηα, Aεήκα, Eνιήξ, 1977, 93- 106) ημο . 

Bααμφνδ (μ μπμίμξ αλζμπμζεί ζοπκά ηαζ θεζημονβζηά ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ), «O ςηήνδξ ζημκ Άδδ» 

(1959) (Ψπρνζηαζία. Πμζήιαηα 1949- 1976, Aεήκα, φρζθμκ, 1983, 134- 138) ημο B. Λεμκηάνδ, Eπεηζφδην. 

Έλα πνιηηηθφ πνίεκα (Aεήκα, Nεθέθδ, 2002) ημο Γ. Mπθάκα. ε δζαθμνεηζηή ηαηεφεοκζδ, αθθά ιε 

εκδζαθένμκ, πνδζζιμπμζείηαζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ ζε ζοκεεηζηά ένβα, υπςξ ημ Mπζηζηφξεκα (Πνηήκαηα, 

υ.π., 43- 71) ημο Γ. εθένδ, ημ «... Eιεεηλφλ ζέαηξνλ...» (Tα πνηήκαηα. 1946- 1979, Θεζζαθμκίηδ, 

Παναηδνδηήξ, 1990, 131- 154) ημο Π. Θαζίηδ ή ημ Άζκα ηεο Iσάλλαο θαη ηνπ Kσλζηαληίλνπ ημο T. 

ζκυπμοθμο (Σπιινγή I. 1951- 1964, Aεήκα, Eνιήξ, 1986 (α‟ έηδ. 1976), 247- 309). Eδχ μ δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ ζοκοπάνπεζ ιε πμζήιαηα πμο δεκ είκαζ ιμκμδναιαηζηά, ζε εονφηενεξ ζοκεέζεζξ. 
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 Tμ Παιαηφ Kίηξηλν Bηβιίν απμηέθεζε ημ πνςημβεκέξ οθζηυ βζα ημ ένβμ, ιαγί ιε 

άθθα ζημζπεία πμο ζοβηέκηνςζε μ πμζδηήξ ζηδ ζοκέπεζα. H βεκζηή δζάνενςζδ ημο ένβμο 

ημο Browning βίκεηαζ ζηδ αάζδ ηδξ εκαθθαβήξ ιμκμθμβζζηχκ. Xςνίγεηαζ ζε δχδεηα 

αζαθία ηαζ ζε δέηα απυ αοηά ιζθμφκ παναηηήνεξ πμο, ςξ πνυζςπα, έπαζλακ ηάπμζμ νυθμ 

ζηδ δίηδ ημο ηυιδ Franceschini. οβηεηνζιέκα, ζημ 2
μ
, 3

μ
 ηαζ 4

μ
 αζαθίμ ιζθμφκ 

παναηηήνεξ πμο εηθνάγμοκ μιάδεξ ηδξ ημζκήξ βκχιδξ (: «Half- Rome», «The Other Half- 

Rome», «Tertium Quid»)· ζημ 5
μ
 ηαζ 11

μ
 μ ηαηδβμνμφιεκμξ (: «Count Guido 

Franceschini», «Guido»)· ζημ 6
μ
 μ κεανυξ ζενςιέκμξ, μ μπμίμξ ηαηδβμνήεδηε υηζ οπήνλε 

εναζηήξ ηδξ ζογφβμο ημο Guido (: «Giuseppe Caponsacchi»)· ζημ 7
μ
 δ ζφγοβμξ, δ μπμία, 

πανά ημ εακαηδθυνμ πηφπδια πμο δέπηδηε, επέγδζε ιενζηέξ ιένεξ (: «Pompilia»)· ζημ 8
μ
 

ηαζ 9
μ
 μζ ζοκήβμνμζ ηςκ δφμ πθεονχκ (: «Dominus Hyacinthus de Archangelis», «Juris 

Doctor Johannes- Baptista Bottinius») ηαζ ζημ 10
μ
 μ πάπαξ Iκκμηέκηζμξ IB‟ (: «The Pope»). 

Oζ ιμκμθμβζζηέξ δζδβμφκηαζ πηοπέξ ηδξ ίδζαξ οπυεεζδξ, αλζμθμβμφκ ηζξ ζοκεήηεξ ζημ 

πθαίζζμ ηςκ μπμίςκ εκήνβδζακ  μζ παναηηήνεξ, ημοξ ηνίκμοκ ηαζ, ηονίςξ, δζεηδζημφκ ηδκ 

αθήεεζα ηδξ οπυεεζδξ, μ ηαεέκαξ απυ ηδ δζηή ημο μπηζηή βςκία. 

 O πνχημξ ηαζ μ δςδέηαημξ ιμκυθμβμξ (: «The Ring and the Book», «The Book and 

the Ring») οπμηίεεηαζ υηζ εηθένμκηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ πμζδηή. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, μ 

Browning πανμοζζάγεζ ιία πμζδηζηή, ηαζ πεπμζδιέκδ, εζηυκα ημο εαοημφ ημο
597

. οκεπχξ, 

υθμζ μζ παναηηήνεξ ημο ένβμο, ακάιεζα ζημοξ μπμίμοξ ηαζ μ ιμκμθμβζζηήξ- “Browning”, 

πνμηφπημοκ απυ ηδκ πνμζςπμπμζδηζηή δζαδζηαζία πνμζδζμνζζιμφ, δ μπμία ιεηαηνέπεζ έκα 

ζζημνζηυ πνυζςπμ ζε παναηηήνα (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B2). 

 Oζ δφμ ιμκυθμβμζ ημο “πμζδηή” δεκ έπμοκ ςξ απμηθεζζηζηυ ακηζηείιεκμ θυβμο ηδκ 

οπυεεζδ ηαεεαοηή. Αζαπθέημοκ ημ δζηαζηζηυ δνάια, ςξ ακαγήηδζδ ηδξ αθήεεζαξ, ιε ηδκ 

πμζδηζηή πνμζέββζζδ ηδξ αθήεεζαξ. Αεκ είκαζ, θμζπυκ, ηοπαίμ ημ βεβμκυξ υηζ ημ ένβμ 

ααζίγεηαζ ζε ιία δζηαζηζηή οπυεεζδ ηαζ έπεζ ςξ εειαηζημφξ πονήκεξ ηδκ αθήεεζα, ηδκ 

Kνίζδ ηαζ ημ δίηαζμ. Γζαηί, ημ The Ring and the Book δναιαημπμζεί ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ 

μπμίμοξ μζ παναηηήνεξ ηνίκμοκ ηδκ αθήεεζα απυ ημ ρέια ηαζ ημ δίηαζμ απυ ημ άδζημ. Oζ 

ηνίζεζξ, υιςξ, αοηέξ είκαζ απυ δζαθμνεηζηέξ έςξ ακηζθαηζηέξ ιεηαλφ ημοξ. 
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. Πνέπεζ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ μ ιμκμθμβζζηήξ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ αλζμπμζεί ηδ ζφιααζδ εκυξ 

ιμκμθμβζζηή ιε αθθμημπζηή βκςζηζηή ζοβηνυηδζδ. Aκηίεεηα, ζημοξ ζπεηζημφξ ιμκμθυβμοξ εειαημπμζείηαζ δ 

ελςημπζηή ζοβηνυηδζδ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ: «Let this old woe step on the stage again!/ Act itself 

o‟er anew for men to judge,/ not by the very sense and sight indeed-/ (which take at best imperfect 

cognizance,/ since, how heart moves brain, and how both move hand,/ what mortal ever in entirety saw?)» 

[«Aξ ακέαεζ ζηδ ζηδκή λακά αοηή δ παθζά δοζηοπία! Nα λακαπαζπηεί βζα κα ηδκ ηνίκμοκ μζ άκενςπμζ, υπζ, 

είκαζ αθήεεζα, ιε ηζξ αζζεήζεζξ ηαζ ημ αθέιια (ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ ημφηα ηα βκςνίγμοιε αηεθχξ), 

αθμφ πμζμξ εκδηυξ έπεζ πμηέ ημο δεζ ζηδκ πθδνυηδηά ημο πχξ δ ηανδζά ηζκεί ημ κμο ηαζ ηα δομ ημοξ ηζκμφκ 

ημ πένζ;»] (The Ring..., I, 824-9). Oζ ιμκυθμβμζ δεκ εηθένμκηαζ απυ έκακ αθδβδηή, δδθαδή απυ οπμηείιεκμ 

εηθμνάξ ηδξ απαββεθηζηήξ ηαηδβμνίαξ. ημ ελήξ μζ παναπμιπέξ ζημ πμίδια εκζςιαηχκμκηαζ ζημ ηονίςξ 

ηείιεκμ. 
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 Tμ The Ring and the Book έπεζ πενζβναθηεί ςξ ένβμ ζπεηζηζζηζηυ
598

. Έπεζ, επίζδξ, 

οπμζηδνζπεεί υηζ ζημ ένβμ επζηοβπάκεηαζ δ ζφκεεζδ απμζπάζιαημξ- υθμο, μ 

«ζοιθναζηζηυξ ζπεηζηζζιυξ» ιε ιία «απυθοηδ ηάλδ», δ ζφκεεζδ, ιε ημοξ υνμοξ ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ, ηδξ πνμμπηζηυηδηαξ ηςκ ιμκμθμβζζηχκ ιε ιία αάζδ αεααζυηδηαξ599. 

Kαηά ηδκ άπμρή ιαξ, ημ ένβμ ζπεηίγεηαζ ιε ιία ηέημζα ζφκεεζδ, ιε υνμοξ υιςξ πμο 

πενζπθέημοκ υπζ ιυκμ ηδκ οθμπμίδζή ηδξ, αθθά ημ αίηδια ηαεεαοηυ. Oζ ιμκυθμβμζ εηείκμζ 

ζημοξ μπμίμοξ εα ακέιεκε ηακείξ κα εζζάβεηαζ ιία αάζδ πθδνμθμνζαηήξ ηαζ αλζμθμβζηήξ 

αεααζυηδηαξ, πμο εα εββομφκηακ ηδ βκχζδ ημο υθμο, δδθαδή μ πνχημξ ηαζ μ δςδέηαημξ 

ιμκυθμβμξ, ζπδιαηίγμοκ ακηίεεηα ιία εζνςκζηή δμιή. 

 O ιμκμθμβζζηήξ, ζοβηεηνζιέκα, υπςξ εα δείλμοιε ζηδ ζοκέπεζα, απυ ηδ ιία 

πθεονά αλζχκεζ ηδ βκχζδ ηδξ αθήεεζαξ ηαζ απενίθναζηα δζηαζχκεζ ηδκ ηνίζδ ημο πάπα 

Iκκμηέκηζμο (ημο μπμίμο μ ιμκυθμβμξ έπεζ ζδζαίηενδ αανφηδηα ςξ πνμξ ημ εέια ηςκ 

πνμτπμεέζεςκ ηαζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ Kνίζδξ εκ βέκεζ)· απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μ 

ιμκμθμβζζηήξ, υπςξ εα δείλμοιε ζηδ ζοκέπεζα, οπμκμιεφεζ ηδκ αλίςζή ημο ζηδ βκχζδ ηδξ 

αθήεεζαξ ηαζ ηδξ πνμκμιζαηήξ εέζδξ ηδξ δζηήξ ημο πνμμπηζηήξ έκακηζ ηςκ άθθςκ πμο 

ζοκεέημοκ ημ ένβμ. 

 Θα πνέςκε ηακείξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ κμιζιμπμίδζδξ αοημφ ημο ιμκμθμβζζηή ςξ 

αάζδ αεααζυηδηαξ πςνία, ζηα μπμία πανμοζζάγεηαζ κα είκαζ ζίβμονμξ βζα ηδ βκχζδ ηδξ 

αθήεεζαξ, βζα ημ ακ μζ ηνίζεζξ ηαζ ηα ηίκδηνα ηςκ παναηηήνςκ ήηακ ζςζηά ή υπζ, υπςξ ηα 

αηυθμοεα: 
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. O R. Langbaum εεςνεί υηζ πνχηδ έκδεζλδ βζα ημ ζπεηζηζζιυ μ μπμίμξ ειπκέεζ ημ ένβμ είκαζ δ πνήζδ ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο· «O ζηυπμξ ημο Browning, υηακ θέεζ ηδκ ίδζα ζζημνία έκηεηα θμνέξ, ήηακ κα 

ακηζηαηαζηήζεζ ιε μπηζηέξ βςκίεξ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ βεβμκυηςκ απυ ημ 

παναδμζζαηυ δνάια ηαζ ηδκ αθήβδζδ» (The Poetry of Experience..., υ.π., 112). ιςξ, μ ιεθεηδηήξ 

δζαηοπχκεζ δφμ άζημπεξ, ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, εηηζιήζεζξ: υηζ μ «πμζδηήξ» πανμοζζάγεηαζ ζημκ πνχημ 

ιμκυθμβμ βζα κα πνμηαηαθάαεζ ημοξ ακαβκχζηεξ πχξ πνέπεζ κα αλζμθμβήζμοκ ημοξ παναηηήνεξ ηαζ υηζ μζ 

ηνίζεζξ ηςκ ίδζςκ ηςκ παναηηήνςκ δζαθένμοκ βζαηί είκαζ δζαθμνεηζημί ιεηαλφ ημοξ. Mε αάζδ αοηέξ ηζξ 

εηηζιήζεζξ απαιαθφκεζ ηδκ ανπζηή ημο εέζδ υηζ ημ ένβμ είκαζ ζπεηζηζζηζηυ, ηαζ ζοιπθδνχκεζ υηζ ημ ζςζηυ 

ηαζ ημ θάεμξ, ημ δίηαζμ ηαζ ημ άδζημ λεηαεανίγμκηαζ ζηδκ πνχημ ιμκυθμβμ. πςξ εα δείλμοιε, ηα πνάβιαηα 

είκαζ πενζζζυηενμ ζφκεεηα. Eζδζηά, ςζηυζμ, ζημ εέια ηδξ ροπμθμβζηήξ ενιδκείαξ βζα ηδ δζαθμνά ηςκ 

ηνίζεςκ, ημ ένβμ ιάθθμκ πνμςεεί ηδκ άπμρδ υηζ, εηηυξ απυ ηζξ δζαθμνέξ ηνίζεςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηα 

λεπςνζζηά ηίκδηνα ηςκ παναηηήνςκ, νυθμ παίγεζ αηυιδ δ βθςζζζηή δζαιεζμθάαδζδ ηαεεαοηή. 
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. Bθ. ηδ ζπεηζηή άπμρδ ηδξ Carol T. Christ (Victorian and...., υ.π., 102, 108, 115): «ε ένβα υπςξ ημ The 

Ring and the Book [...] μ ζοιθναζηζηυξ ζπεηζηζζιυξ ζοβηνμφεηαζ ιε ιζα απυθοηδ ηάλδ [...]. O Browning 

ανήηε πνάβιαηζ ηνυπμοξ, χζηε δ πμίδζή ημο κα ζοκέπεζ ηαοηυπνμκα ημκ ζζημνζηυ ζπεηζηζζιυ ηαζ ηδ βκχζδ 

ηδξ αθήεεζαξ, ακελάνηδηδξ απυ ηδκ πνμηαηάθδρδ ηδξ ζζημνζηήξ πνμμπηζηήξ [...]. H ιεβάθδ ακαηάθορδ ημο 

The Ring and the Book, ημ παναηηδνζζηζηυ ημο πμζήιαημξ πμο ημ ηαεζζηά ηυζμ ζδιακηζηυ πνμδβμφιεκμ ηδξ 

ιμκηενκζζηζηήξ πμίδζδξ, ζοκίζηαηαζ ζηδκ ειιεζυηδηα· μ πμζδηήξ οπαζκίζζεηαζ ιία ελμνεμθμβζζηζηή ηαζ 

ζοκεηηζηή δμιή ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ απμζπαζιάηςκ πμο πανμοζζάγεζ ημ πμίδια. Mέζς ημο πθμοναθζζιμφ 

ηδξ ιμνθήξ ημο, ημ πμίδια ζοιθζθζχκεζ ημκ ζζημνζηυ ζπεηζηζζιυ ιε ημ υκεζνμ ηδξ εέαζδξ ημο υθμο. 

Παναθείπμκηαξ, αθθά οπμκμχκηαξ ιία ζοκεηηζηή μπηζηή ημ πμίδια ιπμνεί ζοβπνυκςξ κα πενζθαιαάκεζ 

ζζημνζηέξ ηαζ οπενζζημνζηέξ υρεζξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ». 
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«Still read I on, [...]/ till, by the time I stood at home again [...]/ I had mastered the contents, knew 

the whole truth/ gathered together, bound up in this book»
600

. 

(I, 110- 111, 113, 117-8) 

 

Then was the Pope, that good Twelfth Innocent,/ appealed to: who well weighted what went 

before,/ affirmed the guilt and gave the guilty doom. 

(I, 821-3)
601

 

 

Aθθμφ, δ εζνςκζηή δμιή βζα ηδκ μπμία έβζκε θυβμξ ηάκεζ ηα δφμ ακηζηζεέιεκα αζηήιαηα 

(ηδξ αεααζυηδηαξ ηαζ ηδξ ααεααζυηδηαξ) κα βεζηκζάγμοκ: 

 

Well, now; there‟s nothing in nor out o‟ the world/ good except truth: yet this, the something else,/ 

what’s this then, which proves good yet seems untrue?/ This that I mixed with truth, motions of 

mine/ that quickened, made the inertness malleolable/ o‟ the gold was not mine, -what‟s your name 

for this?/ Are means to the end, themselves in part the end?/ Is fiction which makes fact alive, fact 

too? (I, 698-706)
602

. 

 

Then comes the all but end, the ultimate/ judgement save yours. Pope Innocent the Twelfth,/ 

simple, sagacious, mild yet resolute,/ with prudence, probity and- what beside/ from the other 

world he feels impress at times,/ having attained to fourscore years and six,- [...]/ He, bringing his 

intelligence to bear/ this last time on what ball behoves him drop [...]/ send five souls more to just 

precede his own,/ stand him in stead and witness, if need were,/ how he is wont to do God‟s work 

on earth. 

(I, 1220- 25, 1229- 30, 1232-4)
603

 

 

 H αθήεεζα ζφιθςκα ιε ημκ ιμκμθμβζζηή (μ μπμίμξ πανμοζζάγεζ ηδ δζηή ημο 

πνμμπηζηή ςξ ιία αθήεεζα ακάιεζα ζηζξ άθθεξ: «Fancy with fact is just one fact the 

                                                 
600

. «Kζ αηυια δζάααγα, [...] χζπμο ιέπνζ ηδκ χνα πμο ζημ ζπίηζ ζηεηυιμοκ πάθζ [...] έθεβπα ηα πενζεπυιεκα, 

ήλενα ηδκ αθήεεζα, υθδ ζοβηεκηνςιέκδ, δειέκδ ζημ αζαθίμ αοηυ». 
601

. «Kαζ φζηενα έβζκε ζημκ Πάπα, ημκ ηαθυ Iκκμηέκηζμ ημκ δςδέηαημ, έθεζδ· πμο γφβζζε ζςζηά υ,ηζ ήηακ 

πνζκ, αεααίςζε ηδκ εκμπή ηαζ έζηεζθε ημκ έκμπμ ζηδκ ηαηαδίηδ ημο». 
602

. «Tχνα, θμζπυκ, δεκ είκαζ άθθμ, ιέζα ή έλς απυ ημκ ηυζιμ, ηαθυ πανά δ αθήεεζα· ςζηυζμ, αοηυ ημ ηάηζ 

άθθμ, ηζ είκαζ αοηυ, θμζπυκ, πμο απμδεζηκφεηαζ ηαθυ, ια θαίκεηαζ ρεοδέξ; Aοηυ πμο ακέιεζλα ιε ηδκ 

αθήεεζα, ηζκήιαηα δζηά ιμο, πμο ηέκηνζζακ, πμο έηακακ εφπθαζηδ ηδκ αδνάκεζα ημο πνοζμφ; δζηά ιμο δεκ 

ήηακ- πμζμ υκμια δίκεζξ εζφ ζ‟ αοηά; Eίκαζ ηα ιέζα πμο απμαθέπμοκ ζημκ ζημπυ, ηαεεαοηά εκ ιένεζ μ 

ζημπυξ; Eίκαζ δ πμίδζδ πμο γςκηακεφεζ ημ οθζηυ, ηζ εηείκδ οθζηυ;». 
603

. «Kζ φζηενα ένπεηαζ ημ υ,ηζ άθθμ εηηυξ απυ ημ ηέθμξ, δ φζηαηδ ηνίζδ, εηηυξ απ‟ ηδ δζηή ζαξ. O Πάπαξ 

Iκκμηέκηζμξ μ Αςδέηαημξ, απθυξ, αβπίκμοξ, ήπζμξ ια απμθαζζζηζηυξ, ιε ζςθνμζφκδ, εκηζιυηδηα ηαζ εηηυξ 

αοηχκ- ημο άθθμο ηυζιμο κζχεεζ ηδ ζθναβίδα ηάπμηε, έπμκηαξ θηάζεζ ζηα μβδυκηα ηαζ έλζ πνυκζα [...]. 

Aοηυξ, ηνίκμκηαξ αοηή ηδκ ηεθεοηαία θμνά ηζ πνέπεζ κα ρδθίζεζ [...] έζηεζθε πέκηε ροπέξ αηυια κα πάκε 

πνζκ απ‟ ηδ δζηή ημο, κα ζηαεμφκ ζηδ εέζδ ημο ηαζ κα ιανηονήζμοκ, ακ είκαζ ακάβηδ, πχξ ζοκδείγεζ κα 

ηάκεζ ημ ένβμ ημο Θεμφ ζηδ βδ». 
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more»
604

, I, 464) οπάνπεζ, ηδκ βκςνίγεζ μ ίδζμξ, δ «φζηαηδ ηνίζδ» ημο πάπα ήηακ δ ζςζηή. 

Mυκμ πμο μ αανοζήιακημξ παναηηδνζζιυξ «φζηαηδ ηνίζδ», πνζκ δζαηοπςεεί ηαζ αιέζςξ 

ιυθζξ δζαηοπχκεηαζ, ζπεηζημπμζείηαζ, ηαεχξ δ φζηαηδ ηνίζδ δεκ είκαζ πζα αοηή ημο πάπα. 

Tμ ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαηακυδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ, ημ ηέθμξ ηδξ δζαθμβζηήξ 

δζαδζηαζίαξ, πανμοζζάγεηαζ ζοιααηζηυ
605

 ηαζ ςξ φζηαηδ ηνίζδ ακαβκςνίγεηαζ δ ηνίζδ ημο 

εηάζημηε ακαβκχζηδ, δ μπμία ιε αοηή ηδκ έκκμζα πάκεζ ημκ μνζζηζηυ παναηηήνα ηδξ. 

 ημκ δςδέηαημ ιμκυθμβμ δ εζνςκζηή δμιή ειθακίγεηαζ ιε αηυιδ μλφηενμ 

παναηηήνα. Eηεί πζα δ αθήεεζα ςξ ηάηζ οπενάκς βθχζζαξ ηαζ ακαπανάζηαζδξ ζημ μπμίμ 

έπεζ πνυζααζδ μ άκενςπμξ, ελαθακίγεηαζ εκηεθχξ ηαζ ιεηαηίεεηαζ ζηδκ ειιεζυηδηα ηδξ 

ηέπκδξ: «This lesson, that our human speech is naught,/ our human testimony false, our 

fame/ and human estimation words and wind./ Why take the artistic way to prove so 

much?/ Because, it is the glory and good of Art,/ that Art remains the one way possible/ of 

speaking truth, to mouths like mine, at least./ How look a brother in the face and say/ “Thy 

right is wrong, eyes hast thou yet art blind,/ thine ears are stuffed and stopped, despite their 

lenght,/ and, oh, the foolishness thou countest faith!” [...]/ but here‟s the plague/ that all 

this trouble comes of telling truth,/ which truth, by when it reaches him, looks false,/ seems 

to be just the thing it would supplant,/ nor recognizable by whom it left-/ while falsehood 

would have done the work of truth./ But Art,- wherein man nowise speaks to men,/ only to 

mankind,- Art may tell a truth/ obliquely»
606

 (XII, 834- 44, 848- 56). ιςξ, ηδκ αθήεεζα 

ηδξ δ ηέπκδ δεκ ηδκ «ιζθά» ζημκ άκενςπμ (ζημκ λεπςνζζηυ ενιδκεοηή), αθθά ζηδκ 

ακενςπυηδηα, ηάηζ πμο εη κέμο, ηαζ μνζζηζηά πζα, ακααάθθεζ ηδκ υπμζα ζφθθδρδ ηδξ 

αθήεεζαξ, ηαεχξ ηακέκαξ άκενςπμξ δεκ ιπμνεί κα δζεηδζηήζεζ ηδκ έιιεζδ αθήεεζα ηδξ 

ηέπκδξ ςξ ακενςπυηδηα. 

 O ιμκυθμβμξ ημο πάπα, υπςξ ακαθένεδηε, έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζημ πθαίζζμ ηδξ 

ζφκεεζδξ, ηαεχξ μ ζοβηεηνζιέκμξ ιμκμθμβζζηήξ δεκ πενζμνίγεηαζ κα ηνίκεζ ηαηά πυζμκ μ 

ηυιδξ οπήνλε έκμπμξ, αθθά αηυιδ ακαζημπάγεηαζ πάκς ζηζξ πνμτπμεέζεζξ ιε ηζξ μπμίεξ μζ 

άκενςπμζ δζαηοπχκμοκ ηζξ ηνίζεζξ ημοξ. O ζοβηεηνζιέκμξ ιμκμθμβζζηήξ, ηαζ αοηυ ημκ 

                                                 
604

. «H θακηαζία ιε ημ οθζηυ είκαζ έκα αηυιδ οθζηυ». 
605

. Bθ. εκυηδηα B11 υπμο οπμζηδνίγεηαζ υηζ ζοκζζηχζα ηδξ ιμκμπνμμπηζηήξ θμβζηήξ απμηεθεί μ αηένιςκ 

παναηηήναξ ηδξ δζαθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ. 
606

. «Aοηυ ημ ιάεδια, υηζ μ ακενχπζκμξ μ θυβμξ ιαξ είκαζ ιδδέκ, ζθάθια, δ ιανηονία ιαξ δ ακενχπζκδ, δ 

θήιδ ιαξ ηαζ δ ακενχπζκδ δ ηνίζδ, θέλεζξ ηαζ άκειμξ. Γζαηί πήνα ημ δνυιμ ηδξ Tέπκδξ βζα κα ημ απμδείλς; 

Γζαηί, είκαζ δ δυλα ηαζ ημ αβαευ ηδξ Tέπκδξ, υηζ απμιέκεζ μ έκαξ δοκαηυξ ηνυπμξ, βζα κα ιζθήζεζξ αθδεζκά, 

ζε ζηυιαηα ζακ ημ δζηυ ιμο, ημοθάπζζημκ. Πχξ κα ημζηάλεζξ έκακ αδεθθυ ζημ πνυζςπμ ηαζ κα ημο πεζξ: ημ 

ζςζηυ ζμο είκαζ θάεμξ, ιάηζα έπεζξ, αθθά είζαζ ηοθθυξ, ηα αοηζά ζμο είκαζ αμοθςιέκα ηαζ θναβιέκα, πανά 

ημ ιήημξ ημοξ, ηαζ, ς, δ ακμδζία πμο ιεηνάξ βζα πίζηδ” [...] ια, κα δ πθδβή: υηζ υθδ αοηή δ ζφβποζδ ένπεηαζ 

απυ ημ υηζ είπεξ ηδκ αθήεεζα, πμο αοηή δ αθήεεζα, υηακ πζα ημκ θηάζεζ, θαίκεηαζ θάεμξ, θαίκεηαζ ημ πνάβια 

αηνζαχξ πμο εα οπμζηέθζγε, πςνίξ κ‟ ακαβκςνίγεηαζ μφηε απυ εηείκμκ απ‟ ημκ μπμίμ έθοβε- εκχ ημ ρέια εα 

έηακε ημ ένβμ ηδξ αθήεεζαξ. ιςξ δ ηέπκδ- υπμο μ άκενςπμξ δεκ ιζθά ζημοξ ακενχπμοξ, ιυκμ ζηδκ 

ακενςπυηδηα- δ Tέπκδ ιπμνεί κα πεζ ιζα αθήεεζα έιιεζα». 
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δζαθμνμπμζεί απυ ημοξ πενζζζυηενμοξ ιμκμθμβζζηέξ ηδξ ζφκεεζδξ, έπεζ επίβκςζδ υηζ ημ 

ρεφδμξ είκαζ εββεκέξ ζηδκ βθχζζα. 

 Έηζζ, πμθφ παναηηδνζζηζηά, μ πάπαξ λεηζκά ιε «ααέααζμ πένζ» (X, 164), βζαηί, ακ 

ηαζ μ δνυιμξ βζα ηδκ αθήεεζα πενκά ιέζα απυ ημκ θυβμ, μ ίδζμξ μ θυβμξ ηομθμνεί ημ 

θάεμξ: «no speech-/ that still bursts o‟er some lie which lurks inside [...]/ But when man 

walks the garden of this world/ for his own solace, and, unchecked by law,/ speaks or 

keeps silence as himself sees fit,/ without the least incumbency to lie,/ -Why, can he tell 

you what a rose is like,/ or how the birds fly, and not slip to false? »
607

 (350-1, 360- 5). 

 ιςξ, αοηή δ επίβκςζδ, υηζ αηυιδ ηαζ ζηζξ πζμ “αεχεξ” ηαζ ιδ- ημζκςκζηέξ 

ζοκεήηεξ μ άκενςπμξ δεκ ιπμνεί κα πεζ ηδκ αθήεεζα ηςκ πναβιάηςκ, δεκ ιεηαηνέπεηαζ ζε 

επανηή δζηαζμθμβία βζα κα απμθφβεζ μ πάπαξ (ηαζ μ άκενςπμξ, βεκζηά, ηαηά ημκ πάπα) κα 

πάνεζ εέζδ, μφηε ημκ δζαζχγεζ απυ ηδκ εοεφκδ ηςκ επζθμβχκ μφηε ημο επζηνέπεζ 

μοδεηενυηδηα. Aοηυ επεζδή, ηαηά ημκ ιμκμθμβζζηή, δ γςή ηαζ μ εάκαημξ δζηαζχκμκηαζ 

αηνζαχξ ςξ επζθμβή ηαζ ηνίζδ: 

 

Never again elude the choice of tints!/ White shall not neutralize the black, nor good/ compensate 

bad in man, absolve him so:/ Life‟s business being just the terrible choice
608

. 

(X, 1234-7) 

All till the very end is trial in life:
609

 

(X, 1303) 

Enough, for I may die this night/ and how should I dare die, this man let live?
610

 

(X, 2132-3) 

 

Έηζζ, μ ιμκμθμβζζηήξ ζημ δςδέηαημ αζαθίμ άθθδ ιία θμνά πξνθαιεί ηδκ ηνίζδ ημο 

ακαβκχζηδ: «Here were the end, had anything an end: [...]/ In its explosion, you have seen 

his act,/ by my power- may-be, judged it by your own,-»
611

 (XII, 1, 9-10). 

                                                 
607

. «Kαζ δεκ οπάνπεζ θυβμξ πμο κα ιδκ λεπεζθίγεζ αηυιδ απυ έκα ρέια πμο ιέζα ημο εθθμπεφεζ [...]. Aθθά 

υηακ μ άκενςπμξ ααδίγεζ ζημκ ηήπμ αοημφ ημο ηυζιμο, βζα ηδ δζηή ημο ηδκ πανδβμνία, ηαζ, πςνίξ ημκ 

έθεβπμ ημο κυιμο, ιζθάεζ ή ηδνεί ζζςπή, υπςξ μ ίδζμξ ηνίκεζ κα ηαζνζάγεζ, μφηε ιε ηδκ εθάπζζηδ ηάζδ βζα ημ 

ρέια, -βζαηί, κα ιδκ ιπμνεί κα ζμο πεζ πχξ είκαζ έκα νυδμ,/ ή πχξ πεηάκε ηα πμοθζά, ηαζ κα ιδκ βθζζηνήζεζ 

ζημ ζθάθια;». 
608

. «Πμηέ λακά ιδκ απμθφβεηε κα επζθέλεηε ακάιεζα ζηζξ απμπνχζεζξ! Tμ άζπνμ δεκ εα ελμοδεηενχζεζ ημ 

ιαφνμ μφηε ημ ηαθυ ε‟ απμγδιζχζεζ ημ ηαηυ ζημκ άκενςπμ, ηαζ κα ημο δχζεζ άθεζδ έηζζ, αθμφ ημ ένβμ ηδξ 

γςήξ είκαζ αηνζαχξ αοηή δ ηνμιενή επζθμβή». 
609

. «θα ιέπνζ ημ ηέθμξ ηνίζδ είκαζ ζηδ γςή». 
610

. «Φηάκεζ, βζαηί ίζςξ πεεάκς αοηή ηδ κφπηα ηαζ πχξ κα ημ ημθιήζς κα πεεάκς ακ μ άκηναξ αοηυξ αθεεεί 

κα γήζεζ;». 
611

. «Kαζ εδχ εα ήηακ ημ ηέθμξ, ακ μηζδήπμηε έπεζ έκα ηέθμξ: [...] ηδκ έηνδλή ηδξ, απυ ηδ δφκαιή ιμο- ίζςξ, 

είδαηε ηδκ πνάλδ ημο [Guido], δζηαζιέκδ απυ ηδ δζηή ζαξ». 
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 H πμζδηζηή ζφκεεζδ ημο Browning απμηεθεί ένβμ ημ μπμίμ πνμάβεζ ηδ 

ιμκμπνμμπηζηή θμβζηή ζε βεκζηεοιέκμ επίπεδμ. O ακαβκχζηδξ λένεζ υηζ δ αθήεεζα ηαζ δ 

ηνίζδ ημο είκαζ πάκηα εκδεπυιεκεξ
612

, υπςξ μζ αθήεεζεξ ηαζ μζ ηνίζεζξ ηςκ παναηηήνςκ 

ηδξ ζφκεεζδξ. Tαοηυπνμκα, υιςξ, ηυζμ μζ παναηηδνεξ υζμ ηαζ μζ ίδζμζ μζ ακαβκχζηεξ 

πνεχκμκηαζ ιε ηδκ ακαγήηδζή ηδξ ηαζ ιε ηδ δζαηφπςζδ ηνίζεςκ, ηαεχξ αοηή δ δζαδζηαζία 

εειεθζχκεηαζ ςξ δέμκ ζε έκα επίπεδμ οπανλζαηυ. 

 Αζαθμνεηζηή είκαζ δ θμβζηή ηδξ πμζδηζηήξ ζφκεεζδξ Σθιάβνη Πνιηνξθεκέλνη. πςξ 

ήδδ ακαθένεδηε, ζε αοηήκ δ βεκζηεοιέκδ πνμμπηζηή θμβζηή ζοκδοάγεηαζ ιε ηδκ ανπή ηδξ 

αεααζυηδηαξ. O Bάνκαθδξ επζηοβπάκεζ αοηυκ ημ ζοκδοαζιυ αλζμπμζχκηαξ πμζηίθα 

ιμκμδναιαηζηά είδδ. Έηζζ, δ αάζδ ηδξ αεααζυηδηαξ εζζάβεηαζ ιέζς ημο νδημνζημφ 

ιμκμθυβμο. οβηεηνζιέκα δ εζδμθμβζηή δζάνεςζδ ηδξ ζφκεεζδξ είκαζ δοκαηυκ κα 

πενζβναθηεί ςξ ελήξ: 

 

«Mένμξ πνχημ. Tμ εεσηυ ήημζ ημ ακενχπζκμ πάεμξ». 

 

   «Oζ πυκμζ ηδξ Πακαβίαξ» δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ. 

   «H αβςκία ημο Iμφδα»  δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ. 

H ηζιςνία ημο ακυιμο «H ροπή»   νδημνζηυξ ιμκυθμβμξ. 

   «Tμ ημνιί η‟ δ ροπή»  εηθναζηζηυξ/ νδημνζηυξ ιμκυθμβμξ. 

   «O “ηαθυξ” θαυξ»  δναιαηζηυξ/ ιεζηηυξ ιμκυθμβμξ
613

. 

 

«Mένμξ δέθηενμ. O πυθειμξ». 

 

   «O άκηναξ»   εηθναζηζηυξ ιμκυθμβμξ. 

   «H βοκαίηα»   δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ. 

   «H πανά ημο πμθέιμο»  δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ. 

   «H έθμδμ»   δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ. 

   «O ηνεθυξ»   δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ. 

                                                 
612

. ημ ζδιείμ αοηυ αλίγεζ κα ακαθενεμφιε ζε ζδιείςια ημο πενζμδζημφ Kνριίαο (ζηδ ζηήθδ «Παναζηζέξ»· 

αθ.: 4 (Mάνη. 1946), 71- 72). Tμ ζδιείςια πενζθαιαάκεζ έκακ ελαζνεηζηυ παναηηδνζζιυ ηδξ πμίδζδξ ημο 

Browning (υζμ ηαζ ακ οπενημκίγεζ ηδ “εεηζηή” υρδ ηδξ βζα ημκ ακενχπζκμ θυβμ), ηαζ έιιεζα ζοκμρίγεζ 

ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ θμβζηήξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο: «ηαηυνεςζε [μ Browning] κα ιζθήζεζ βζα 

ημκ άκενςπμ υπζ ιέζα απυ ιζα πμθοιμνθία δναιαηζηχκ ιμνθχκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ, μφηε ιέζα απυ ιζα 

ζοκέπεζα ζ‟ έκα ζφζηδια ζδεχκ πμο ημζκςκζηά ηαζ ζε ιζα επμπή επζαθήεδηε, αθθά ιέζα απυ ηδκ αηνυηαηδ 

ιμκαλζά ημο εβχ, απ’ ηε ζησπή ηνπ πνπ δελ παξαδέρεηαη θακκηά ηδέα, ακαθφμκηαζ ι‟ έκα δναιαηζηυ αίζεδια 

ημο νεοζημφ ηδξ φπανλδξ ηδξ ροπήξ ηαζ πμο ρδθαθχκηαξ ηδκ ανίζηεζ ζηζξ πμθφηζιεξ ικήιεξ ηςκ 

πναβιάηςκ. H κμιζκαθζζηζηή αοηή ζηάζδ ημο ελδβεί υθδ ηδ αναδφηδηα ηδξ επζαμθήξ ημο, υθδ ηδ 

ζημηεζκυηδηα ηαζ ημ αηαηακυδημ ηςκ ακαγδηήζεχκ ημο ιέζα ζημ αίζεδια. Δελ είλαη ςπρνιφγνο αιιά έλαο 

πνπ θηινδφμεζε λα εθθξάζεη ην θχξνο θάζε ιφγνπ. Tδ θέλδ πμο βίκεηαζ άκενςπμξ ηαζ πνάβια ηζ εονφκεζ ημ 

απμηθεζζιέκμ οπμηείιεκμ ζε ιζα ακηζηεζιεκζηυηδηα αβάπδξ». 
613

. O δζπθυξ εζδμθμβζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ζδιαίκεζ υηζ μ ιμκυθμβμξ απυ έκα ζδιείμ ηαζ ιεηά δζαθμνμπμζείηαζ 

ζηδ θμβζηή ημο ηαζ, ζοκεπχξ, αθθάγεζ είδμξ. Έηζζ, μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ «O “ηαθυξ” θαυξ» ζηζξ δφμ 

ηεθεοηαίεξ ζηνμθέξ βίκεηαζ ιεζηηυξ. 
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«Mένμξ ηνίημ. Tμ υναια ήημζ δ δέθηενδ πανμοζία». 

 

   [Αεξ η‟ αιέηνδηα πάδ...]  εηθναζηζηυξ ιμκυθμβμξ. 

   «O εείμξ θυβμξ»   νδημνζηυξ ιμκυθμβμξ. 

 

«Mένμξ ηέηανημ. H ηαιπάκα ήημζ δ εθεθεενία». 

 

   «[Χ δεημπημφνα ιπνμφηγζκδ...] ιεζηηυξ ιμκυθμβμξ. 

   «H ηαιπάκα»   νδημνζηυξ ιμκυθμβμξ. 

 

H ζφκεεζδ, ζοκεπχξ, δεκ απανηίγεηαζ ιυκμκ απυ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ, αθθά αηυιδ 

πενζθαιαάκεζ ηα είδδ ημο εηθναζηζημφ, ημο νδημνζημφ ηαζ ημο ιεζηημφ ιμκμθυβμο
614

. 

Eπζπθέμκ δεκ δεζιεφεηαζ, υπςξ ηαζ δ ζφκεεζδ ημο Browning, απυ ημ πθαίζζμ ημο 

ιμκμθυβμο εκυξ οπμηεζιέκμο εηθμνάξ, αθθά ζηδνίγεηαζ ζηδκ εκαθθαβή ιμκμθμβζζηχκ. O 

Bάνκαθδξ έπεζ απμθφβεζ ιία επζπθέμκ δέζιεοζδ. οβηεηνζιέκα, δεκ οπάνπεζ ιία οπυεεζδ 

ςξ κήια ζοκμπήξ βζα ημοξ πςνζζημφξ ιμκμθυβμοξ, αθθά ηέζζενζξ, ιία βζα ηάεε ιένμξ. 

Πάκηςξ βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ μζ επζιένμοξ οπμεέζεζξ ειθακίγμοκ έκακ άθθμ ηφπμ 

ζοκμπήξ. Yπάνπεζ, ζοβηεηνζιέκα, έκα εκζαίμ ακηζηείιεκμ θυβμο: δ αθήεεζα βζα ηδ δφκαιδ 

ηαζ ημκ πυθειμ (ηαλζηυ ηαζ ηαπζηαθζζηζηυ), ςξ πεδίμ ακαιέηνδζδξ ζοιθενυκηςκ. 

 Ήδδ απυ ημκ πνχημ ιμκυθμβμ ημο ένβμο, αοηυκ ηδξ Πακαβίαξ, πνμηφπηεζ υηζ ζηδ 

ζφκεεζδ δεκ δζαηοαεφεηαζ ιυκμκ μ “εκζηυξ” παναηηήναξ ηδξ αθήεεζαξ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ δ 

εηάζημηε αθήεεζα εκυξ ιμκμθμβζζηή δζαθένεζ απυ εηείκδ εκυξ άθθμο ιμκμθμβζζηή. H 

Πακαβία ζημκ ιμκυθμβυ ηδξ («Oζ πυκμζ ηδξ Πακαβίαξ»: Πνηεηηθά, 102- 104) ακαθένεηαζ 

ζε δφμ δζαθμνεηζηέξ αθήεεζεξ: «Πμφ κα ζε ηνφρς, βζυηα ιμο, κα ιδ ζε θηάκμοκ μζ ηαημί;/ 

ε πμζμ κδζί ημο Χηεακμφ, ζε πμζακ ημνθή ενδιζηή;/ Αε εα ζμο ιάες κα ιζθάξ ηαζ η‟ 

άδζημ θςκάλεζξ. [...]/ Kζ ακ ηάπμηε ηα θνέκα ζμο ημ Αίηζμ, θςξ ηδξ αζηναπήξ,/ η‟ δ 

Aιήζεηα ζμο πηοπήζμοκε, παζδάηζ ιμο, κα ιδκ ηα πεζξ./ Θενζά μζ ακενχπμζ, δε ιπμνμφκ ημ 

θςξ κα ημ ζδηχζμοκ./ Αεκ είκαζ αιήζεηα πζμ πνοζή ζακ ηδκ αιήζεηα ηεο ζησπήο» (υ.π., 

103- 104). 

 ημ ένβμ, ζοκεπχξ, εζζαβυιαζηε ελανπήξ ζε ιία πνμαθδιαηζηή βζα ηζξ αθήεεζεξ 

πμο υπζ απθχξ δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ, αθθά κμιζιμπμζμφκηαζ ζε δζαθμνεηζηά επίπεδα. H 

ιία «Aθήεεζα», ζηδκ μπμία ακαθένεηαζ δ ιμκμθμβίζηνζα, ένπεηαζ απυ ρδθά ηαζ πηοπά ημκ 

κμο· είκαζ ιία Aθήεεζα οπενααηζηή. H άθθδ «αθήεεζα», εηείκδ ηδξ ζζςπήξ, πνμζβεζςιέκδ 

                                                 
614

. O Bάνκαθδξ πνδζζιμπμζεί ιυκμ ιία θμνά ημκ ιεζηηυ ιμκυθμβμ, βζα ημοξ δζακμμφιεκμοξ- ηεθχκζα μζ 

μπμίμζ, ηαηά ζοκέπεζα, οθίζηακηαζ ηδκ πζμ ακεθέδηδ οπμκυιεοζδ. Aηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο «“Kαθμφ” 

θαμφ» μ Bάνκαθδξ ιυκμ ζηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ ζηνμθέξ ηνέπεζ ημκ ιέπνζ εηείκμο ημο ζδιείμο δναιαηζηυ 

ιμκυθμβυ ημοξ ζε ιεζηηυ. 
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ζημ πθαίζζμ ηδξ ακενχπζκδξ πναβιαηζηυηδηαξ, κμιζιμπμζείηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ 

“ακηαθθαηηζηήξ” ηδξ αλίαξ («Αεκ είκαζ αθήεεζα πζμ ρξπζή ζακ ηδκ αθήεεζα ηδξ ζζςπήξ»). 

H αλία ηδξ απμννέεζ απυ ηδ αζςηζηή πείνα ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ, δ μπμία ζοκίζηαηαζ ζηδκ 

άπμρδ υηζ μζ άκενςπμζ είκαζ «εενζά». 

 ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ αθήεεζα δζαπθέηεηαζ ηαζ ιεζμθααείηαζ απυ ημοξ υνμοξ ηδξ 

επζημζκςκίαξ (ςξ αλίαξ ή απαλίαξ) ηαζ ημκ θυβμ (επίζδξ ςξ αλίαξ ή απαλίαξ). ε αοηυ ημ 

πθαίζζμ είκαζ δοκαηυκ κα βίκεζ ηαηακμδηή δ πεπμίεδζδ πμο ειθακίγεηαζ, ζε μνζζιέκμοξ 

ιμκμθυβμοξ, υηζ δ δζαηφπςζδ ηδξ αθήεεζαξ είκαζ ιδ- παναβςβζηή, υπςξ ζημ πνμδβμφιεκμ 

απυζπαζια απυ ημκ ιμκυθμβμ ηδξ Πακαβίαξ, ή υπςξ ζε αοηά πμο αημθμοεμφκ: 

 

Tμ ιάεδια, πμο δχζαιε/ βζα πάκηα εα θςηίγεζ./ Mεθίζζζ μ θαυξ ηαζ εα ποιά/ ζ‟ υπμζμκ ημκ 

ενεείγεζ./ Mζα ιμκάπα οπάνπεζ αθήεεζα:/ Mαπιμονθίηζ ηαζ οκήεεζα! 

(«O “ηαθυξ” θαυξ»: Πνηεηηθά, 120) 

 

Πίζς απ‟ ηα θυβζα ιμο,/ πζηνά θανιάηζ,/ ηζ ηυζιμζ απένακημζ,/ αοεμί θμοθάηζ!/ Mάηζ δε 

ανίζηεηαζ/ κα εαιπςεεί/ ηζ αθηί δε ανίζηεηαζ/ κα θζβςεεί! 

(«H ηαιπάκα»: Πνηεηηθά, 156). 

 

Tυζμ ζημ πνχημ απυζπαζια απυ ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ «O “ηαθυξ” θαυξ», μ μπμίμξ 

ζηδκ ηαηάθδλή ημο ηνέπεηαζ ζε ιεζηηυ (αηνζαχξ δδθαδή ζημ ζδιείμ πμο απακηά ημ 

απυζπαζια πμο παναεέημοιε) υζμ ηαζ ζημκ νδημνζηυ ιμκυθμβμ ηδξ «Kαιπάκαξ», μζ 

ιμκμθμβζζηέξ πανμοζζάγμοκ ημκ θυβμ ηδξ αθήεεζαξ επζηίκδοκμ ή ιάηαζμ. Oζ άκενςπμζ δεκ 

είκαζ ζε εέζδ κα δεπεμφκ ηδκ αθήεεζα μφηε ζε εέζδ κα ηδκ αημφζμοκ, κα ηδκ δζαηνίκμοκ. 

ε άθθμοξ ιμκμθυβμοξ, δ επζημζκςκία ςξ απαλία ειθακίγεηαζ ιε πθαβζυηενμ ηνυπμ, ςξ ιία 

επζεοιία απυζονζδξ, δ μπμία πνμζδζμνίγεζ ημπζηά («H αβςκία ημο Iμφδα», «H ροπή», «H 

ηαιπάκα») ή ζοκμθζηά («O άκηναξ») ημκ ιμκυθμβμ: 

 

Άιπμηε κα ιε αμφθζαγε λοθάνιεκμ ηανάαζ,/ ς ανάδζ ηαθμηαζνζκυκ, δ ιπυν‟ αθηή, πμο αζηνάαεζ. 

(«H αβςκία ημο Iμφδα»: Πνηεηηθά, 106) 

 

Kνοιιέκμζ ζημ ηαιπμφνζ ζαξ ηζ μθυνεμζ ζημ βζμονμφζζ/ ηακέκαξ δε νςηά «βζαηί;» ηζ ακ νςηά, 

πμζμξ κ‟ αημφζεζ!/ Παθέας κα ιδ ζαξ ημζηχ, ια θςξ είιαζ βειάηδ/ ηζ μθάηεν‟ είιαζ Mάηζ.// Χ πχξ 

μονθζάγεηε ζηνζββά, ηοθθμζονιέκα πάιμο, ηζαηάθζα, ζη‟ υκμιά ιμο!/ Πμφ κα ηνοθηχ κα ιδ 

βνζηχ! Mα εβχ, Aημή ημο Kυζιμο,/ ημοξ αυββμοξ ηςκ αιέηνδης ζθαζνχ πζθζάγς εκηυξ ιμο. 

(«H ροπή»: Πνηεηηθά, 110- 111) 
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Mεξ ημ δνμζάκειμ,/ πμο ακαβαθθζάγς/ ηζ μ κμοξ αοείγεηαζ/ ζε πάμξ βαθάγμ,/ ακενχπμζ, αθήζηε ιε/ 

κα λεπαζηχ/ θςημπενίποηδ,/ ζηυια ηθεζζηυ. 

(«H ηαιπάκα»: Πνηεηηθά, 155). 

 

Aπ, έθα, εφιδζδ παθζά, ηαζ πεξ ιμο ζο, πμζμξ είιαζ!/ Πυζμκ ηαζνυ ηα ιάηζα ιμο ηθεζζηά ηναηάκ μζ 

πυκμζ! [...]/ δεκ είηακε νδιυκδζμ, βζα ζπήθζμ ιεξ ηα δάζδ,/ εηεί ηζ ακενχπμζ ηαζ Θεμί κα ι‟ είπακε 

λεπάζεζ; 

(«O άκηναξ»: Πνηεηηθά, 123- 125) 

 

Aκελάνηδηα, πάκηςξ, απυ ημ ακ μζ ιμκμθμβζζηέξ ειθακίγμοκ ημκ θυβμ, ηδκ επζημζκςκία ή 

ηδκ αθήεεζα ςξ απαλία, υθμζ ιε ημκ έκα ή ημκ άθθμ ηνυπμ ιζθμφκ ιε ημ αθέιια ζηναιιέκμ 

ζε αοηά. θμζ, εοεέςξ ή πθαβίςξ, δζεηδζημφκ ηδκ αθήεεζα. 

 Oνζζιέκμζ ιμκμθμβζζηέξ πνμζεββίγμοκ ηδκ αθήεεζα ιε ηνυπμ ενςηδιαηζηυ/ 

απμνδιαηζηυ, εκχ άθθμζ πανμοζζάγμκηαζ αέααζμζ βζα ηζξ αθήεεζεξ ημοξ. Πανάδεζβια 

ιμκμθμβζζηή πμο πνμζεββίγεζ ηδκ αθήεεζα απμνδιαηζηά είκαζ εηείκμ ηδξ βοκαίηαξ ζημκ 

ιμκυθμβμ «H βοκαίηα» (Πνηεηηθά, 126- 128): «Πυζεξ θμνέξ ζε ηάθεζα ηζ υπζ βζα ιέκα, Θε 

ιμο!/ Λείπεζξ απυ ημκ ηνίζααεμ μονακυ ηαζ ιέζαεέ ιμο./ Tμο Tέηκμο ζμο πμο δέπηδηεξ ημ 

βαίια κα ζε αάρεζ,/ πμζα ζμο αμοθή ζημ θάηημ αοηυ ζςνυ ιαξ έπεζ εάρεζ; [...]/ ημκ 

μονακυ ζμο ηνμφζηαθθμ, ιε πμζυκε κα ζαζ, Θε ιμο;/ μ ζημηςιέκμξ ζε πμκά, μ θμκζάξ ζ‟ 

εοθναίκεζ; Πε ιμο!». 

 ηδκ «Aβςκία ημο Iμφδα» (Πνηεηηθά, 106- 108) ειθακίγμκηαζ δφμ αθήεεζεξ. H ιία 

αθήεεζα δεκ δζαηοπχκεηαζ («Mα Kείκμξ ηίπμηα δε θέεζ», υ.π., 107) ηαζ είκαζ θαζκμιεκζηά 

ιυκμ πανμφζα («Λυβμξ βθοηήξ, πμο, ηζ ακ ιζθά ηζ ακ δε ιζθά, ημθηένα/ αοείγεηαζ ιεξ ηζξ 

ηανδζέξ», υ.π., 107). O Iμφδαξ απμδίδεζ αοηή ηδκ αθήεεζα ζηδκ «ηανδζά». H άθθδ αθήεεζα 

είκαζ ημο «θμβζζιμφ»: «Mα ηάπμο εα‟ καζ ακάπαρδ, ηάπμο βαθήκζα μνενίγεζξ/ ζε 

εάθαζζα ηαζ ζε πθαβζέξ, Άκμζλδ, πμο ιονίγεζξ./ Mα Kείκμξ ηίπμηα δε θέεζ. Αζάθακμ ζχια 

ηζ αδεζακυ/ πάκμο απ‟ ημ πχια ζδηςηυ ααδίγεζ ζημκ αένα./ ηα κμηζζιέκα ιάηζα ημο 

ημζηάξ ημκ άπαημ μονακυ./ Λυβμξ βθοηήξ, πμο, ηζ ακ ιζθά ηζ ακ δε ιζθά, ημθηένα/ 

αοείγεηαζ ιεξ ηζξ ηανδζέξ ζε κφπηα ηαζ ζε ιένα. [...]/ ε ινγηζκφ ηαζ ζε ηανδζάκ ακάιεζα 

υπηνδηα πμθθή./ Kαεάνζα ημ πνεπμφιεκμ ζημ κμο ιμο θαβανίγεζ,/ ια ζίκηα πάς κα 

ημοκδεχ θίβμ, ημ ζχια παναθεί,/ πζυηενμ ζθίββεζ η‟ άθοημ ζημζκί Tμο, πμο ι‟ μνίγεζ·/ 

ροπή ηαζ ζχι‟ ακηίιαπα ζε δομ ιμφ ηα πςνίγεζ» (υ.π., 107, 108). Oζ δφμ αθήεεζεξ ημο 

ακηαβςκίγμκηαζ δ ιία ηδκ άθθδ. ιςξ, δ αθήεεζα ςξ «ζχια» έπεζ ήδδ οπμκμιεοηεί, ηαεχξ 

είκαζ «δζαθακήξ» ηαζ «άδεζα», ζπεδυκ ακφπανηηδ. 
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 Άθθμζ ιμκμθμβζζηέξ, υπςξ ακαθέναιε παναπάκς, πανμοζζάγμκηαζ αέααζμζ βζα ηζξ 

αθήεεζεξ ημοξ: 

 

Tμ ιάηζ ιμο δε δάηνοζε/ ηζ μ κμοξ δε ζηακηαθίζηδ./ Eίκ‟ υθα ημφηα πνυζηαζνα,/ ηαεχξ ημ θέβ‟ δ 

Πίζηδ./ Aπ‟ ηδ ζηνάηα πάς ηδκ ίζα/ ζηδ πανά ηδκ παναδείζα./ Xςνίξ ηδκ ακζζυηδηα,/ πχξ εα ηακ 

δζηζμζφκδ,/ πςνίξ ημκ άβζμ πυθειμ,/ πχξ εα ηακ ηαθμζφκδ!/ Φνυκζια ηαζ ηαπηζηά/ πάς ιε ηείκμκ 

πμο κζηά. 

(«O “ηαθυξ” θαυξ»: Πνηεηηθά, 119) 

 

Ίζα ιπάθα, δίηζμ πένζ,/ πάκηα πθμφζζμ ιεζδιένζ. [...]/ Mα δεκ λεπκά δ ηανδζά πζζηή/ πςξ έπεζ κα 

θμβανζαζηεί/ ιε ημκ Kίηζμ, ιε ημκ Γζάκκδ,/ πμο αδενθμφξ δ Aκάβηδ ηάκεζ. 

(«H πανά ημο πμθέιμο»: Πνηεηηθά, 129, 131) 

 

T‟ άδζημο εακάημο δ βκχζδ/ θμνέξ πίθζεξ ιε ζημηχκεζ· [...]/ Tα ιαηάηζα ιμο ηθεζδχκς/ ηαζ ζηδκ 

άαοζζμ απμθοέιαζ./ Mάζδε θυαμ, ιάζδε πυκμ/ κζχες πζα ηαζ ζοθθμβζέιαζ,/ ηζ πμθφ ιαηνζά 

λαιχκς:/ ακ δ ηφπδ ιαξ θοθάλεζ,/ ιμκαπά μ μπηνυξ ε‟ αθθάλεζ. 

(«H έθμδμ»: Πνηεηηθά, 132, 133) 

 

θα εδχ πάιμο ρεφηζηα./ Αε ζ‟ έγδζα, μκεζνεφηδηα,/ ιάανδ γςή, υθδ πίηνα./ Mα εα πανχ ζε, 

Λεθηενζά,/ αζχκζα Aθήεεζα ηζ Oιμνθζά,/ ζακ εα πενάζς A κ η ί η ν α. [...]/ Άιπμηε θίβμ κα 

δοκυιμοκ/ βζα ιζα ζηζβιή κα ηνεθαζκυιμοκ,/ μ ζαθειέκμξ κμοξ/ ηαζ ηα ηθεζζιέκα ηζίκμνα/ κα ιδκ 

λαιχκμοκ ζφκμνα/ ηαζ πχνζμοξ μονακμφξ!/ Nα ζδχ ημκ ηυζιμ ακάπμδα/ ημκ αδενθυ ιμο λέκμ/ ηαζ 

ημκ μπηνυκ αδένθζ ιμο/ αδζημζημηςιέκμ. 

(«O ηνεθυξ»: Πνηεηηθά, 136, 137) 

 

 H θεζημονβία ηςκ εηθναζηζηχκ, ηςκ ιεζηηχκ ηαζ ηςκ νδημνζηχκ ιμκμθυβςκ, ςξ 

πνμξ αοηυ ημ εέια, είκαζ δζαθμνεηζηή. Έηζζ, μ εηθναζηζηυξ ιμκυθμβμξ ημο εημζιμεάκαημο 

(Πνηεηηθά, 141- 144) δναιαημπμζεί ιία αηναία ηαηάζηαζδ, υπμο μ παναηηήναξ 

μναιαηίγεηαζ ημ κεοναθβζηυ ζδιείμ ηδξ πνζζηζακζηήξ ενδζηείαξ, εηείκμ ηδξ Kνίζδξ. Πμθφ 

παναηηδνζζηζηά, μ ιμκμθμβζζηήξ δεκ πανμοζζάγεηαζ κα οπεναζπίγεηαζ μφηε κα 

ακηζπαναηίεεηαζ άιεζα ζε ηάπμζα αθήεεζα. Πενζβνάθεζ υ,ηζ αθέπεζ, αημφεζ ηαζ αζζεάκεηαζ. 

Mέπνζ ηδκ 17
δ
 ζηνμθή, δ Kνίζδ θίβμ- πμθφ ελεθίζζεηαζ ηακμκζηά. Eίκαζ έκαξ ζηθδνυξ 

εθζάθηδξ ζημκ μπμίμ μζ αδφκαιμζ άκενςπμζ ηαζ εηείκμζ ημο πενζεςνίμο ακηζιεηςπίγμκηαζ 

υπςξ ηαζ ζηδ γςή ημοξ, εκχ μζ δοκαημί δζαηδνμφκ ημ ιεβαθείμ ηαζ ηδ θάιρδ ημοξ. 

 Aπυ ηδ 18
δ
 ζηνμθή δ ηαηάζηαζδ δζαθμνμπμζείηαζ. Παναηίεεηαζ μ θυβμξ ηδξ 

Πακαβίαξ ηαζ ημο Xνζζημφ, μζ μπμίμζ ζοιπαναηάζζμκηαζ ιε ημοξ αδφκαημοξ ηαζ ημοξ 
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πενζεςνζαημφξ (-«Mαγί ζαξ η‟ ειείξ ιε ροπή, πμο ιζζεί», υ.π., 144). H ζοβηεηνζιέκδ 

ζηνμθή εββνάθεζ δφμ αθθαβέξ ζε αοηυ ημ ιένμξ ηδξ ζφκεεζδξ: α) μ ιμκμθμβζζηήξ ιαγί ιε 

ημοξ άθθμοξ ημθαζιέκμοξ πνμεημζιάγεηαζ κα θεζημονβήζεζ ςξ απμδέηηδξ· α) ηα 

οπμηείιεκα ηδξ εηθμνάξ, δ Πακαβία ηαζ μ Xνζζηυξ δεκ ειθακίγμκηαζ ςξ δφμ αηυιδ θμνείξ 

πνμμπηζηήξ. Eιθακίγμκηαζ βζα ημ ηφνμξ πμο πνμζδίδεζ ημ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ ημοξ ζημ 

θυβμ ημοξ. 

 Tμ εκδζάιεζμ πεγυ ζδιείςια πμο εζζάβεζ ζημκ «Θείμ θυβμ», έπεζ ιία ζδζαζηενυηδηα 

ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα ημο ζοκεέιαημξ. ημ ζδιείςια, μιζθδηήξ είκαζ μ κεηνυξ ημο 

πνμδβμφιεκμο εηθναζηζημφ ιμκμθυβμο ηαζ έηζζ επζαεααζχκεηαζ υηζ απμηεθεί ημκ 

απμδέηηδ ημο νδημνζημφ ιμκμθυβμο ημο Θεμφ. ε αοηυ, θμζπυκ, ημ ζδιείμ μ Θευξ ιζθά ηαζ 

μ θυβμξ ημο («O εείμξ θυβμξ»: Πνηεηηθά, 146- 147) απμηεθεί έκακ απυ ημοξ νδημνζημφξ 

ιμκμθυβμοξ ημο ένβμο, μζ μπμίμζ θεζημονβμφκ ςξ αάζδ αεααζυηδηαξ ζηδ ζφκεεζδ: «Αεκ 

είκαζ ηυζιμζ πςνζζημί Πανάδεζζμ ηαζ Kυθαζδ,/ - έηζζ ζηα ιάηζα θαίκμκηαζ ημο θυαμο ηαζ 

ηδξ πεεοιζάξ./ Aθθζχξ δεκ είκ‟ μ αθδεζκυξ ηζ αθθζχξ μ ρέθηζημξ κημοκζάξ./ Έκα ααζίθεζμ 

Γδ, Oονακυξ ηαζ Αοκαημί ηζ Aδφκαημζ/ η‟ έκαξ ηναηεί, μ αζχκζμξ, κυιμξ ηδξ Bίαξ ηαζ ηδξ 

Φεμνάξ» (υ.π., 146). 

 θμζ μζ ιμκυθμβμζ, εηηυξ ημο ιεζηημφ ιμκμθυβμο ηςκ δζακμμοιέκςκ, δζαεέημοκ 

εζςηενζηή πεζζηζηυηδηα (ιε ηδκ έκκμζα υηζ ηάεε ιμκμθμβζζηήξ εηθένεζ πεζζηζηυ θυβμ, ιε 

αάζδ, αεααίςξ, ημκ δζηυ ημο ηνυπμ κα αθέπεζ ηαζ κα αλζμθμβεί ηα πνάβιαηα). Πανάθθδθα, 

μζ αθήεεζεξ πμο πνμηφπημοκ απυ ημοξ επζιένμοξ δναιαηζημφξ ιμκμθυβμοξ (αηυιδ ηαζ 

εηείκεξ ηςκ εεηζηχκ παναηηήνςκ) δεκ είκαζ υιμζεξ ιεηαλφ ημοξ. Kάεε δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ ζημ ζφκεεια ηαοηυπνμκα ζοιπθδνχκεζ, ακαζηεοάγεζ ηαζ οπμηαεζζηά ημκ άθθμ, 

εκχ ηακέκαξ δεκ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ςξ ζδιείμ ημνφθςζδξ ηδξ ζφκεεζδξ ή ςξ 

πνμκμιζαηυξ θυβμξ. H εζνςκζηή αοηή δμιή ιεηαδίδεζ ηδκ έθθεζρδ ζηαεενυηδηαξ ηαζ 

αεααζυηδηαξ πάκς ζημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδ δεζπυγμοζα θμβζηή ηδξ 

ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνία υηζ ηαιία πνμμπηζηή ηαζ δ αθήεεζα ηδξ δεκ ιπμνεί κα λεθφβεζ 

απυ ηα ζοιθναγυιεκά ηδξ, ζημ ααειυ πμο πςνίξ ζοιθναγυιεκα δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ 

πνμμπηζηή ιε ηδκ αθήεεζα ηδξ. 

 Aκηίεεηα, μζ νδημνζημί ιμκυθμβμζ ηδξ ζφκεεζδξ πανμοζζάγμκηαζ κα ηονζμθεηημφκ 

ηδκ αθήεεζα, βζα ηδ δφκαιδ ηαζ ημκ πυθειμ. Eίκαζ, ελάθθμο, παναηηδνζζηζηυ υηζ δ αθήεεζα 

ηςκ νδημνζηχκ ιμκμθυβςκ είκαζ ηαηά αάζδ δ ίδζα. Αεκ οπάνπεζ θφηνςζδ ζημκ Πανάδεζζμ 

βζα υζμοξ αδζημφκηαζ πάκς ζηδ βδ: 

 

πμο νζγχζεζ μ θυβμξ ιμο δε εα αβεζ εηεί πμνηάνζ./ Tςκ ζηθάαςκ εα βεκεί εεθζά, ηςκ δοκαηχκ 

ζημοηάνζ./ Mε ρέθηζηδ πανδβμνζά ηα κζάηα εα ιανάκς,/ ζςηήναξ ηςκ ηονάκκς.// ηθάαμ ηζ 
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αθέκηδκ έζιζλα ζημκ αρδθυ αεένα/ αδένθζα εκμφ Παηένα,/ ιάζδε Παηέναξ πμοεεκά ιάζδε ηαζ 

ηάθθζμζ ηυπμζ./ Αζπθά ηαζ ηνίδζπθα μνθακμί ηαζ βεθαζιέκμζ, ακενχπμζ!// Tδκ Kνίζδ εα πνεπεκ εδχ 

ζημκ ηυζιμ ημκ απάκς/ ηαζ ζαξ ημοξ ίδζμοξ, ζηθάαμζ μηκμί, ηνζηάδεξ κα πε αάκς!/ ζμ ηα θυβζα 

ιμο δ Zςή η‟ δ Πνάλδ δεκ η‟ αθθάλεζ,/ ημο Πυκμο εα ζαζηε άλμζ. 

(«H ροπή»: Πνηεηηθά, 111) 

 

Θα πνεπε ηα δομ εκςιέκα/ ι‟ έκα εέθδια ηαζ ι‟ έκα/ ένβμ βζα ιζα πνχηδ κίηδ/ ιμκαπμί κα 

παίνκαιε υ,ηζ/ πνυκζα, ζ‟ υθμοξ ιαξ ακήηεζ. 

(«Tμ ημνιί η‟ δ ροπή»: Πνηεηηθά, 115) 

 

Αεκ είκαζ ηυζιμζ πςνζζημί Πανάδεζζμ ηαζ Kυθαζδ,/ -έηζζ ζηα ιάηζα θαίκμκηαζ ημο θυαμο ηαζ ηδξ 

πεεοιζάξ./ Aθθζχξ δεκ είκ‟ μ αθδεζκυξ ηζ αθθζχξ μ ρέθηζημξ κημοκζάξ./ Έκα ααζίθεζμ Γδ, Oονακυξ 

ηαζ Αοκαημί ηζ Aδφκαημζ/ η‟ έκαξ ηναηεί, μ αζχκζμξ, κυιμξ ηδξ Bίαξ ηαζ ηδξ Φεμνάξ. 

(«O εείμξ θυβμξ»: Πνηεηηθά, 146) 

 

 Ξεπςνζζηή εέζδ ζηδ ζφκεεζδ έπεζ μ νδημνζηυξ ιμκυθμβμξ ηδξ «Kαιπάκαξ» 

(Πνηεηηθά, 155- 159). ε αοηυκ, δ αδοκαιία ηαηάηηδζδξ ηδξ αθήεεζαξ απμδίδεηαζ ζημ 

ζοιθένμκ ηαζ ζηδκ δζαανςηζηή επεκένβεζα ηδξ ζδεμθμβίαξ ηςκ «Αοκαηχκ» ζηδ ζηέρδ ημο 

«θηςπμφ»: «Aκ είκ‟ δ ζηέρδ ζμο/ πνζκ απυ ζέκα,/ δεκ είκ‟ απυημιια/ εεμφ ηαζ βέκκα:/ ηδ 

ζηθάαα ζηέρδ ζμο,/ ζηθάαα δεηή,/ ζμο ηήκε πθάζακε/ μζ Αοκαημί» (υ.π., 158). 

 O «φζηαημξ» θυβμξ, μ ιμκυθμβμξ ηδξ ηαιπάκαξ ηονζμθεηηεί ηαζ αοηυξ ηδκ 

αθήεεζα, αθθά ιία αθήεεζα: α) πνμζδζμνζζιέκδ ζε δζαθμνεηζηυ πθαίζζμ απυ εηείκμ ζημ 

μπμίμ ημπμεεηείηαζ απυ ημοξ μιζθδηέξ ηςκ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ ηαζ α) ιε βεκζηυηενμ 

ακηζηείιεκμ απυ εηείκδ ηςκ μιζθδηχκ ηςκ νδημνζηχκ ιμκμθυβςκ. ημοξ νδημνζημφξ 

ιμκμθυβμοξ, δ ροπή ημο Xνζζημφ ηαζ μ Θευξ ακαζνμφκ ηδκ ζδέα ηδξ μονάκζαξ Kνίζδξ ηαζ 

απμγδιίςζδξ. H ηαιπάκα πνμςεεί ιζακ εονφηενδ «δζδαπή»: 

 

ηα ζηήεδ κα ιπαζκα/ ζακ ηδκ ακέζα,/ ζθοβιυξ ααεφνζγμξ/ ζηζξ θθέαεξ ιέζα,/ ζημ κμο ζακ 

άζηναια/ ηαζ ζηδκ ροπή,/ κ‟ απμφζ‟ αδζάημπα/ ηδ δζδαπή:// «θα ηεθεζχκμοκε/ ηζ υθα πενκάκε,/ 

ζδέεξ ααζίθζζζεξ/ ηαημβενκάκε,/ ζηηο λέεο αλάγθεο ζνπ/ -θφπνο βαξήο! -/ ζθνπνχο αιάζεθηνπο/ 

θνίηα λα βξεηο».// «Aκ είκ‟ δ ζηέρδ ζμο/ πνζκ απυ ζέκα,/ δεκ είκ‟ απυημιια/ εεμφ ηαζ βέκκα:/ ηδ 

ζηθάαα ζηέρδ ζμο,/ ζηθάαα δεηή,/ ζμο ηήκε πθάζακε/ μζ Αοκαημί».// «Φηςπέ, ζμο ιάνακακ/ ηυπμζ 

ηαζ πυκμζ/ ηδ εέθδζδ άαμοθδ,/ πζςιέκδ αθζυκζ!/ Aκ είκ‟ μ θάηημξ ζμο/ πμθφ ααεήξ,/ ρξένο κε ηα 

ρέξηα ζνπ/ λα ζεθσζείο».// «T‟ άζηδια πένζα ζμο,/ ηςκ υθς αζηία,/ ααζηάκε ιάνβεθδ/ ηδκ 

Πμθζηεία./ Bβαίκεζ απ‟ ηα πένζα ζμο/ ηάε‟ αβαευ,/ η‟ ςναίμο πενίεεημ/ ημ πνοζακευ».// «θίλε ηα 

πένζα ζμο,/ βζα ζέκα ηνάηεζ/ η‟ άιμζαζημκ ένβμ ζμο,/ ηδκ Πθάζδ αηνάηδ/ ηζ υθμ ακεααίκμκηαξ/ 

πνμξ ηδ Xανά,/ ιέζα ζμο εα κζςεεξ/ αζηνχκ ζπμνά!»// Kζ υπμο ζε ζθάγμοκε/ δειέκμκ πίζμο,/ κα 
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ανυκηαα άλαθκα/ ζεζζιυξ ααφζζμο,/ πίθζα αζηνμπέθεηα:/ «Αεκ είκαζ ιπνμξ,/ είκ‟ απυ πίζς ζμο/ 

ηνοθυξ μ μπηνυξ!». 

 

H δζδαπή ηδξ ηαιπάκαξ πενζθαιαάκεζ ηνία ηνίζζια ζδιεία· μζ ζδέεξ δεκ είκαζ αζχκζεξ, ηα 

αβαεά απμννέμοκ απυ ημκ «θηςπυ» ηαζ ακήημοκ ζε αοηυκ. Χζηυζμ, ακ ζζπφεζ υηζ μζ ζδέεξ 

«ηαημβενκάκε», ηίεεηαζ εη κέμο ημ ενχηδια ηδξ κμιζιμπμίδζδξ ημο ζδεμθμβζημφ θυβμο 

ηδξ ίδζαξ ηδξ ηαιπάκαξ, έζης ηαζ ακ ααζίγεηαζ ζηδ ζοκεήηδ ημο νδημνζημφ ιμκμθυβμο. 

 Eδχ, αηνζαχξ, δ ηαιπάκα απακηά, εζζάβμκηαξ έκακ κέμ ηνυπμ κμιζιμπμίδζδξ ηδξ 

αθήεεζαξ· ημκ πναβιαημθμβζηυ. Oζ ζδέεξ ηαημβενκάκε, αθθά μ «θηςπυξ» πνέπεζ κα ανεζ μ 

ίδζμξ «ζημπμφξ αθάεεθημοξ» ζηζξ κέεξ ακάβηεξ ημο. H ηαιπάκα, ζοκεπχξ, δεκ δζαηοπχκεζ 

ημκ ζηυπμ ημο «θηςπμφ» άπαλ δζα πακηυξ. O ζηυπμξ είκαζ πάκηα πνμζςνζκυξ, βζαηί 

πνμηφπηεζ απυ λέεο ακάβηεξ, αθθά ηαζ πάκηα αθάεεθημξ, ηαεχξ πνμηφπηεζ απυ ηζξ κέεξ 

αλάγθεο
615

. 

 φιθςκα ιε ηδ εέζδ ιαξ, δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ ηαζ αάζδ αεααζυηδηαξ, είκαζ έκαξ 

ζοκδοαζιυξ, μ μπμίμξ, ημοθάπζζημκ πνμξ ημ πανυκ, δεκ έπεζ επζηεοπεεί. Aκηίεεηα, είκαζ 

δοκαηή δ ζοκφπανλδ ιζαξ αάζδξ αεααζυηδηαξ ηαζ ιμκμπνμμπηζηήξ θμβζηήξ ζε ζοκεεηζηά 

ένβα, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηδκ πενίπηςζδ ημο ζοκεεηζημφ ένβμο Σθιάβνη Πνιηνξθεκέλνη. 

Πνμτπμηίεεηαζ, υιςξ, υηζ ιία ηέημζα ζφκεεζδ δεκ ααζίγεηαζ ζηδκ απμηθεζζηζηή πνήζδ ημο 

δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, αθθά ηαζ άθθςκ ιμκμδναιαηζηχκ εζδχκ, ημο ιεζηημφ ηαζ, ηονίςξ, 

ημο νδημνζημφ ιμκμθυβμο, μ μπμίμξ ακαθαιαάκεζ κα δζαηοπχζεζ ημκ «φζηαημ» θυβμ. 

 Ξεηζκχκηαξ ηδκ πναβιάηεοζδ αοημφ ημο εέιαημξ, ακαθένεδηακ μνζζιέκα ένβα ηα 

μπμία, ηαηά ηδκ ακάβκςζή ιαξ, εέημοκ, ηαεέκα ιε ημοξ δζημφξ ημο υνμοξ, ημ γήηδια ηδξ 

ζπέζδξ ιμκμπνμμπηζηήξ θμβζηήξ ηαζ αεααζυηδηαξ. Aκάιεζα ζε αοηά ηα ένβα ακαθένεδηε 

ηαζ δ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο. Tμ ηείιεκμ ειθακχξ δζαθένεζ απυ ηα άθθα, ηαηά ημ υηζ 

πενζθαιαάκεζ έκακ ιμκμθμβζζηή. ημ ηεθάθαζμ πμο αημθμοεεί εα επζπεζνήζμοιε κα 

δείλμοιε βζα πμζμοξ θυβμοξ δ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο ειπίπηεζ ζημ πθαίζζμ αοημφ ημο 

πνμαθδιαηζζιμφ. Θα ανηεζημφιε, ςζηυζμ, ζε αοηυ ημ ζδιείμ κα παναηδνήζμοιε υηζ δ 
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. Πνέπεζ, ςζηυζμ, κα οπμβναιιζζηεί υηζ δ ζοκεεζζαηή επίκμζα ημο ένβμο, ιέζς ηδξ μπμίαξ κμιζιμπμζείηαζ 

ζημ πθαίζζμ ημο δεοηενμαάειζμο ζφιπακημξ μ αέααζμξ θυβμξ, δεκ ζοκμδεφεηαζ ιε ηάπμζα εοθμνία ςξ πνμξ 

ηδκ θεζημονβζηυηδηα αοημφ ημο θυβμο. Aκηζεέηςξ, μ θυβμξ ηδξ ηαιπάκαξ παναιέκεζ αιεηάδμημξ ηαζ 

αηαηακυδημξ, ζφιθςκα ιε ηα ζδιεζχιαηα πμο ημκ ζοκμδεφμοκ ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ ίδζμ ημκ θυβμ ηδξ. 

Yπεκεοιίγεηαζ υηζ: (α) βφνς ζηδκ ηαιπάκα οπμηίεεηαζ υηζ είκαζ ζοβηεκηνςιέκμζ παπάδεξ, πθήεμξ ηαζ ηα 

«πμκδνά η‟ οπμρζάνζηα» ηεθχκζα (Πνηεηηθά, υ.π., 152). ηακ ιενζηά βένζηα ηεθχκζα ηνααάκε ημ ζημζκί ηδξ 

ηαιπάκαξ «ημ ιπνμφηγζκμ ηέναξ, αθμφ έηνζλε πάκς ζημοξ ανιμφξ ημο, ανυκηδλε ηυζμ δοκαηά, πμο υθμζ 

ακμίλακε ηα ζηυιαηά ημοξ ηαζ αμοθχζακε η‟ αθηζά ημοξ» (Πνηεηηθά, υ.π., 115). (α) H ηαιπάκα θέεζ υηζ ζημ 

ζδιείμ υπμο είκαζ «ιάηζ δε ανίζηεηαζ/ κα εαιπςεεί/ ηζ αθηί δε ανίζηεηαζ κα θζβςεεί!». Έηζζ μ θυβμξ ηδξ δεκ 

έπεζ πναβιαηζηά εββεβναιιέκμ απμδέηηδ, αθθά ιυκμ δοκδηζηυ: «ηα ζηήεδ κα ιπαζκα/ ζακ ηδκ ακέζα [...]/ 

κ‟ απμφζα αδζάημπα ηδ δζδαπή» (Πνηεηηθά, υ.π., 157). (β) Tέθμξ, ζφιθςκα ιε ημ επζθμβζηυ ζδιείςια 

«Kακέκαξ δεκ ηαηάθααε ηζ έθεβε δ Kαιπάκα. Γζαηί ηαεέκαξ άημοβε ηδ δζηή ημο ζηέρδ» (Πνηεηηθά, υ.π., 

160). 
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Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο, υπςξ ηα δφμ ένβα πμο ζπμθζάζηδηακ, πενζθαιαάκεζ ςξ δμιζηυ 

ζημζπείμ ηδξ οπυεεζήξ ηδξ ηδκ έκκμζα ηαζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ Kνίζδξ. ημ The Ring and the 

Book δ ακενχπζκδ αθήεεζα δναιαημπμζείηαζ ςξ δζηαζηζηυ δνάια, ζημοξ Σθιάβνπο 

Πνιηνξθεκέλνπο έκα ιένμξ ημο απμηεθείηαζ απυ ηδ «Αέθηενδ πανμοζία», εκχ ζηδ Γπλαίθα 

ηεο Zάθπζνο ακενχπζκδ, εεία ηαζ πμζδηζηή Kνίζδ, υπςξ εα δείλμοιε, δζαζηαονχκμκηαζ 

ηυζμ ζημ επίπεδμ ηδξ αημιζηήξ υζμ ηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ ζοθθμβζηήξ ηφπδξ. 
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KEΦAΛAIO TETAPTO: H MONOΑPAMATIKH KATHΓOPIA KAI H 

“ΠOΛY”ΠPOOΠTIKH ΛOΓIKH TH ΓYNAIKAΣ THΣ ZAKYΘOΣ. 
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Γ1. Eηζαγωγηθέο παξαηεξήζεηο. 

H ζδιαζία ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ζημ ένβμ ημο μθςιμφ έπεζ επζζδιακεεί ζηδ 

ζπεηζηή αζαθζμβναθία. O Γ. Π. αααίδδξ πνχημξ οπέδεζλε ηδ δοκαηυηδηα ακάβκςζδξ ημο 

«Kνδηζημφ» ςξ δναιαηζημφ ιμκμθυβμο
616

. O ίδζμξ, επίζδξ, πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ 

«απμζηαζζμπμζδιέκδ δεμπμζία»
617

 βζα κα πενζβνάρεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ενβάζηδηε μ 

μθςιυξ ζηδ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο. Mε αοηή ηδκ εηηίιδζδ, μ αααίδδξ ιεηέεεζε ημ 

πνμκζηυ ζδιείμ ειθάκζζδξ, ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ, ιμκμδναιαηζηχκ 

ηεζιέκςκ ζημ ένβμ ημο μθςιμφ. H εέζδ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ζημ πθαίζζμ ηδξ 

ακαγήηδζδξ ημο μθςιμφ βζα ημκ κέμ ηξφπν έπεζ ζημζπεζμεεηδεεί απυ ημκ Α. Aββεθάημ
618

. 

O ηεκηνζηυξ άλμκαξ, ζηδκ πμζδηζηή ελέθζλδ ημο μθςιμφ, οπήνλε, αζθαθχξ, ημ 

αθδβδιαηζηυ πμίδια, ηυζμ ιε ηδκ πενζμνζζιέκδ έκκμζά ημο (π.π. «H Φανιαηςιέκδ ζημκ 

Άδδ»
619

) υζμ ηαζ ιε ηδκ έκκμζα ημο ζοκεεηζημφ αθδβδιαηζημφ πμζήιαημξ (ημ ζφκεεια ημο 

ηεηναδίμο Z11
620

· μζ Eιεχζεξνη Πνιηνξθηζκέλνη
621

). 

 O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ οπήνλε μ πανάθθδθμξ άλμκαξ αοηήξ ηδξ ελέθζλδξ, ηυζμ 

ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ζοββναθήξ ηαεεαοηήξ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ υζμ ηαζ ιε ηδκ έκκμζα 

ηδξ αλζμπμίδζδξ ηδξ ζοκεεζζαηήξ παναιέηνμο ημο είδμοξ (ιμκυθμβμξ) ζημ πθαίζζμ ηδξ 

αθδβδιαηζηήξ πμίδζδξ. H ζπέζδ ηνμθμδυηδζδξ, εκδεπμιέκςξ, δεκ οπήνλε ιμκυδνμιδ
622

. 

Eίκαζ δοκαηυκ, βζα πανάδεζβια, κα ζοζπεηζζηεί δ απυννζρδ ημο δζδαηηζζιμφ (: ηςκ 

                                                 
616

. Γ.Π. αααίδδξ, «Αφμ αθακή πνμαθήιαηα δμιήξ ημο “Kνδηζημφ”», υ.π., 54-66. H Λζθή Iςακκίδμο (αθ.: 

«Sotto il velo della poesia. Mζα δζενεφκδζδ ηδξ πμζδηζηήξ ημο “Kνδηζημφ”», Πφξθπξαο 95-96 (Iμφθ.- επη. 

2000), 262- 287) εεςνεί υηζ δ ακάβκςζδ ημο Kξεηηθνχ ςξ δναιαηζημφ ιμκμθυβμο έπεζ έκα μνζζιέκμ 

ενιδκεοηζηυ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ακάβκςζδ ημο πμζήιαημξ ηαεεαοημφ. Χζηυζμ, οπμζηδνίγεζ υηζ «ςξ πνμξ ηδ 

ζοκεπαβυιεκδ [...] πμζδηζηή πνμαθδιαηζηή ημο μθςιμφ, δ ενιδκεία [ημο «Kνδηζημφ» ςξ δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο] επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ πνςημηοπία ηδξ δδιζμονβίαξ εκυξ κέμο ηνυπμο/ είδμοξ, ημο μπμίμο ιάθζζηα 

δ πνχηδ εββναθή, υπζ ηαζ δ άιεζδ πνυζθδρδ- ζηδκ εονςπασηή θμβμηεπκία, πνμκμθμβείηαζ απυ ημ 1842 η.ε., 

ιε ηδκ έηδμζδ ηαηελμπήκ ηδξ ζοθθμβήξ ημο Browning: Dramatic Lyrics» (υ.π., 272). 
617

. «Mζα ηάπςξ μοζζαζηζηυηενδ ιαηζά, ιαξ θακενχκεζ ιζα κέα πθεονά ηδξ ηέπκδξ ημο μθςιμφ: ήβμοκ ηδκ 

απμζηαζζμπμζδιέκδ δεμπμζία ημο- ηάηζ πμθφ δζαθμνεηζηυ απυ ηδκ απθχξ νεαθζζηζηήκ δεμπμζία ηδκ μπμία 

είπε πνδζζιμπμζήζεζ βζα ηα ηνία πνυζςπα ημο Δηαιφγνπ». Bθ.: «Eζζήβδζδ ζε ιζα κέα ακάβκςζδ ηδξ 

“Γοκαίηαξ ηδξ Zάηοεμξ”»- «H “Γοκαίηα ηδξ Zάηοεμξ” ή “ναια ημο Αζμκοζίμο Iενμιμκάπμο εβηαημίημο 

εζξ λςηθήζζ Zαηφκεμο”», Πεξίπινπο 9-10 (Άκ.- Kαθ. 1986), 11-28· ημ πανάεεια: 13. 
618

. Α. Aββεθάημξ, «Tνυπμξ (“modo”) ή είδμξ; ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ ημο πνμαθήιαημξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ 

εζδχκ ζημ ένβμ ημο Γ. μθςιμφ»: Πξαθηηθά Δέθαηνπ Σπκπνζίνπ Πνίεζεο. Δηνλχζηνο Σνισκφο, επζι. . Λ. 

ηανηζήξ, Πάηνα, Aπασηέξ εηδυζεζξ, 1992, 28-43. 
619

. Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. A‟, υ.π., 151- 154. 
620

 Γζα ηδκ εέζδ ημο «Kνδηζημφ» ηαζ ημο «Φμονηζζιέκμο» ζημ ζφκεεια, αθ.: Eθέκδ Tζακηζάκμβθμο, Mία 

ιαλζάλνπζα πνηεηηθή ζχλζεζε ηνπ Σνισκνχ. Tν απηφγξαθν ηεηξάδην Zαθχλζνπ αξ. 11. Eθδνηηθή δνθηκή, 

(Αζδαηημνζηή δζαηνζαή ζημ Aνζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιεζμ Θεζζαθμκίηδξ, 1978) Aεήκα, Eνιήξ, 1982. 
621

. Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. A‟, υ.π., 207- 250. 
622

. Aπυ αοηή ηδκ άπμρδ δ πμζδηζηή ελέθζλδ, ζημ εέια ηςκ εζδμθμβζηχκ επζθμβχκ, μθςιμφ- Kααάθδ 

ειθακίγεζ ζαθή ακαθμβία. Χξ πνμξ ηδ πνμκζηή πθεονά ημο γδηήιαημξ ηυζμ μ μθςιυξ υζμ ηαζ μ Kααάθδξ 

βνάθμοκ ελανπήξ ηαζ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ πμζδηζηήξ ημοξ πμνείαξ ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα. ζμ βζα ηδ 

ζπέζδ αιμζααίαξ ηνμθμδυηδζδξ δναιαηζημφ ιμκμθυβμο- αθδβδιαηζημφ πμζήιαημξ, υπζ ιυκμ θεζημονβεί ηαζ 

ζηδκ πμίδζδ ημο Kααάθδ, αθθά εειαημπμζείηαζ ζημ πμίδιά ημο «O Αδιάναημξ»: αθ.: Aζηαηενίκδ 

Kαναηάζμο, «O “Αδιάναημξ” ημο K.Π.Kααάθδ. ε ηζ αζημφκηακ μ κέμξ ζμθζζηήξ;», Mηθξνθηινινγηθά, 2, 

(Φεζκυπςνμ 1997), 25-28. 
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πανειαάζεςκ ημο αθδβδηή ηαζ ηδξ πενζεςνζμπμίδζδξ ηςκ παναηηήνςκ
623

) ιε ημκ ηνυπμ 

ζφκεεζδξ ηδξ Γπλαίθαο ηεο Zάθπζνο, υπμο μ ζενμιυκαπμξ- πμζδηήξ οζμεεηχκηαξ ιζα 

ηαηηζηή, υπζ ζοκήεδ  πνμηεζιέκμο βζα ιμκμδναιαηζηυ πμίδια, δίκεζ εηηεκχξ ημ θυβμ ζημοξ 

παναηηήνεξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Α4). O ιμκυθμβμξ, πάκηςξ, ειθακίγεηαζ ζε 

ηνίζζια ζδιεία ηδξ πμζδηζηήξ πμνείαξ ημο μθςιμφ ηαζ ζε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, 

ιπμνμφιε κα επζζδιάκμοιε μνζζιέκα γεφβδ πμζδιάηςκ υπςξ: «H Πνςημπνμκζά»- «Tμ 

υκεζνμ»· H Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο- Eιεχζεξνη Πνιηνξθηζκέλνη· O «Kνδηζηυξ»- ζφκεεια ημο 

ηεηναδίμο Z11. 

 H πανμοζία ιμκμδναιαηζηχκ πμζδιάηςκ ζημ ένβμ ημο μθςιμφ δεκ έπεζ ςξ 

αθεηδνία ηδξ ημκ ηςιζηυ ιμκυθμβμ («Sonneto burlesco», «Πνςημπνμκζά»). Tα πνχηα 

ιμκμδναιαηζηά πμζήιαηα ειθακίγμκηαζ ζηζξ Rime Improvisate
624

. θμζ μζ ιμκυθμβμζ είκαζ 

εηθναζηζημί, ιε ηδκ ελαίνεζδ ημο «Lamenti della nob. sig. Giovanna Martinengo Carrer», 

μ μπμίμξ ακήηεζ ζημ είδμξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. Tμ εκηοπςζζαηυ δεκ είκαζ ηυζμ ημ 

βεβμκυξ υηζ μ μθςιυξ ιυθζξ ημ 1822, ζηδκ ανπή δδθαδή ηδξ πμζδηζηήξ ημο ελέθζλδξ 

βνάθεζ έκακ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ, υζμ ημ υηζ αοηυξ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ (ημ πμίδια 

«Lamenti della nob. sig. Giovanna Martinengo Carrer») είκαζ βναιιέκμξ ζημ ζηνμθζηυ 

ζφζηδια ημο ζμκέημο (υπςξ ηαζ μ ζηαθζηυξ ηςιζηυξ ιμκυθμβμξ «Soneto burlesco» είκαζ 

ζμκέημ ιε μονά). O ααειυξ ζοιπφηκςζδξ ημκ μπμίμ απαζηεί έκαξ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ 

ζε ζμκέημ ηαεζζηά ημκ ζοκδοαζιυ ζπεδυκ απαβμνεοηζηυ. O ιυκμξ άθθμξ πμζδηήξ μ μπμίμξ 

ηυθιδζε ημκ ζοκδοαζιυ είκαζ μ Kααάθδξ ιε ημ «Eπζηάθζμκ» (Kξπκκέλα πνηήκαηα, [1893], 

44)
625

. Eίκαζ εκδεζηηζηυ απυ αοηή ηδκ άπμρδ υηζ μ ιμκαδζηυξ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ ημο 

Λ. Mααίθδ δεκ είκαζ ζμκέημ
626

. 

                                                 
623

. Α. Aββεθάημξ, «Tνυπμξ («modo») ή είδμξ;...», υ.π., 37. 
624

. Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. B‟: Πεδά θαη ηηαιηθά, έηδ. - ζδι. Λ. Πμθίηδξ, Aεήκα, Ίηανμξ, 1998 (α‟ 

έηδ. 1955). ηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία ειπίπημοκ ηα αηυθμοεα ζηαθζηά πμζήιαηα. [Sorge la notte- è 

tenebria profonda;] (95), [Dove sei, dove giaci? Arde la vampa] (96), [Se non conosci te, fra tute bella] (96-

7), [In questi di sciagura orridi, e bui] (99), [Sorgi ora, amica mia, cara colomba] (100), [Presta, colomba mia, 

presta t‟ avanza] (100-1), [Apri, suora amorosa- ermo, il cammino] (101), [Chi è costei che muove al par d‟ 

aurora] (102), [Chi è costei, che muove il piede allegra] (102-3), [Vieni, diletto mio, scendiamo al campo] 

(103), [Suon di limpido rivolo che casca] (104), [Deh folcetemi intorno di que‟ fiori] (104-5), [Il vol veloce 

apportator di gelo] (105), «Un giovine moribonto al suo amico» (106-7), «Lamenti della nob. sig. Giovanna 

Martinengo Carrer» (107). Άθθα ζηαθζηά πμζήιαηα, ηδξ επμπήξ ηδξ Zαηφκεμο, είκαζ μζ εηθναζηζημί 

ιμκυθμβμζ ημο ηφηθμο ημο Άζκαηνο Aζκάησλ ([All‟ obra alfin della bramata fasca] (115), [Quanto bello se‟ 

tu! di qual celeste] (116), [Fuggi diletto mio di qua lontano] (116- 7), [Una è il mia colomba, una; ed alberga] 

(117), [Deh venite a guardar la mia diletta] (118-9), [Color purpureo di virginee bende] (119). Tέθμξ, μζ 

ηςιζημί ιμκυθμβμζ «Il pastorello» (157) ηαζ «Sonetto burlesco. Sotto espressioni del Dr Roidi e imitando le 

sue stesse frasi e parole (parla il Dr Roidi)» (161-2). 
625

. Πενζζζυηενμζ είκαζ μζ ηςιζημί ιμκυθμβμζ ζημ ζηνμθζηυ ζφζηδια ημο ζμκέημο. Bθ., βζα πανάδεζβια, ημκ 

ηςιζηυ ιμκυθμβμ «Παζδαβςβυξ»/ «Le Pédant» (Siapkaras- Pitsillidès Thémis, Le Pétrarquisme en Chypre. 

Poèmes d’ amour en dialecte cypriote d’ après un manuscrit du XVI
e
 siècle, Πανίζζ- Aεήκα, Les Belles 

Lettres, 1975 (α‟ έηδ. 1952), 128- 129) ηαζ «Tα ζμκέηα ημο Zθςε» ημο Γνοπάνδ (Άπαληα..., υ.π., 286- 288). 
626

. Bθ.: [«Ξένς ηζ εέθεζξ, Αέζπμηα. ζιυκεζ»]: Tα πνηήκαηα, υ.π., 158- 159. 
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 Έκα αηυιδ εκδζαθένμκ παναηηδνζζηζηυ ημο δναιαηζημφ ηαζ ημο ηςιζημφ 

ιμκμθυβμο ημο μθςιμφ, ημ μπμίμ άπηεηαζ ημο πνμζδζμνζζιέκμο πμζμφ ημο οπμηεζιέκμο 

ηδξ εηθμνάξ, είκαζ δ βθςζζζηή ελαημιίηεοζδ, ηαεχξ μ μθςιυξ επζδζχηεζ ηδκ απυδμζδ 

παναηηδνζζηζηχκ ζδζςιάηςκ ζημοξ ιμκμθμβζζηέξ. Έηζζ, ζε πμζήιαηά ημο, υπςξ δ 

«Πνςημπνμκζά», δ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο ηαζ μ «Kνδηζηυξ», δζαπζζηχκεηαζ μ ζπδιαηζζιυξ 

παναηηδνζζηζηχκ ζδζςιάηςκ
627

. 

 Oζ ηνεζξ παναηηήνεξ ιμζάγμοκ εθάπζζηα ζημκ ηνυπμ πμο ιζθμφκ (ή βνάθμοκ, 

πνμηεζιέκμο βζα ημκ Iενμιυκαπμ). O PμΎδδξ ιζθά ζε έκημκμ γαηοκεζκυ ζδίςια, δζάζηζηημ 

ιε ζηαθζηέξ θέλεζξ ηαζ θνάζεζξ. O ιζηνυξ ζηίπμξ ημο πμζήιαημξ απμηεθεί ηδ αάζδ βζα ηδ 

δδιζμονβία εκυξ βμνβμφ ηαζ “παζβκζχδμοξ” φθμοξ. O ζενμιυκαπμξ ιζθά ηαζ βνάθεζ ζε ιζα 

βθχζζα ιε επηακδζζαηά βθςζζζηά ζημζπεία, ιε πμθθέξ θέλεζξ ηαζ θνάζεζξ ηδξ Bίαθμο· μ 

ζηίπμξ, ιεβάθμξ ζηδκ έηηαζδ ηαζ ιε πνμέθεοζδ αζαθζηή, ζοκηείκεζ ζηδ δδιζμονβία ορδθμφ 

φθμοξ. O Kνδηζηυξ, ηέθμξ, πνδζζιμπμζεί πμθθά ζημζπεία ημο ηνδηζημφ ζδζχιαημξ, 

οζμεεηχκηαξ έκα ιέζμ φθμξ
628

. Tα παναπάκς ζοκδέμκηαζ ιε ημ υηζ μ μθςιυξ 

εκδζαθενυηακ βζα ηδ θπζηθφηεηα ηαζ ηδ λνκηκφηεηα ημο βθςζζζημφ νεπενημνίμο ηςκ 

παναηηήνςκ, υπςξ πνμηφπηεζ ηαζ απυ ζπυθζυ ημο ζημκ «Φμονηζζιέκμ»: «Πνέπεζ κα 

ηάκεζξ κα πανμοζζάγεηαζ μ Λάιπνμξ, βζαηί ημ επάββεθιά ημο, ημο θδζηή ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ 

ακαηνίεδηε απυ ημκ C. ηαεζζηά θπζηθέο ηαζ λφκηκεο ηζξ πζμ αανζέξ ανζζζέξ»
629

. 

 Nα επζζδιακεεί, επίζδξ, υηζ μ μθςιυξ αλζμπμζεί δζάθμνα είδδ θυβμο (πνςημβεκή 

ηαζ δεοηενμβεκή) βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο πμζμφ ηςκ ιμκμθμβζζηχκ ημο. Έηζζ, ζημ 

«Lamenti della nob. sig. Giovanna Martinengo Carrer», υπςξ δδθχκεηαζ ηαζ απυ ημκ ηίηθμ, 

αλζμπμζείηαζ ημ είδμξ ημο ενήκμο
630

, εκχ ζημκ ηφηθμ ζμκέηςκ απυ ημ Άζκα Aζκάησλ 

                                                 
627

. φιθςκα ιε μνζζιέκμοξ ιεθεηδηέξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, δ βθςζζζηή ελαημιίηεοζδ απμηεθεί 

εζδμπμζυ παναηηδνζζηζηυ ημο. φιθςκα ιε ηα δεδμιέκα ιαξ, αοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ έπεζ δζα- εζδμθμβζηυ 

παναηηήνα· δδθαδή, είκαζ δοκαηυκ κα ειθακζζηεί ζε ιμκυθμβμ ηάεε ιμκμδναιαηζημφ είδμοξ ηαζ, πάκηςξ, 

ελανηάηαζ απυ ημκ ηνυπμ πμο μ εηάζημηε πμζδηήξ ζοθθαιαάκεζ ημ νυθμ ημο βθςζζζημφ πνμζδζμνζζιμφ ζε 

ζοβηεηνζιέκα πμζήιαηα. Γζα ηδ ζπέζδ πμο έπμοκ μζ ζάηζνεξ ιε ζηυπμ ημκ PμΎδδ ιε ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ 

ακηίθδρδξ ημο μθςιμφ βζα ηδ βθχζζα, αθ.: P. Mackridge, «O μθςιυξ ιεηαλφ πμθοβθςζζίαξ ηαζ 

ιμκμβθςζζίαξ», Zεηήκαηα ηζηνξίαο λενειιεληθψλ γξακκάησλ. Aθηέξσκα K.Θ. Δεκαξά, Θεζζαθμκίηδ, 

Παναηδνδηήξ, 1994, 257- 264 (ζδίςξ 259- 261). 
628

. Έηζζ, υηακ μ Mζπαθυπμοθμξ ηαηαηνίκεζ ημκ Kξεηηθφ, παναηδνχκηαξ υηζ «δεκ ηαημνεχκεζ κ‟ ακεαεί ζε 

ιζα πακεθθήκζα βθχζζα παν‟ υθδ ηδκ πνμζπάεεζα κ‟ απμθφβεζ ημκ ημπζηζζιυ ηδξ» ηαζ οπμζηδνίγμκηαξ υηζ 

«δ ακάβκςζδ ημο Eνςηυηνζημο, ηδξ Eνςθίθδξ ηαζ ηςκ άθθςκ ηνδηζηχκ ιεζαζςκζηχκ ηεζιέκςκ, επδνέαζε 

ηυζμ ημκ μθςιυ, χζηε κμιίγεζ ηακείξ πςξ μ Kνδηζηυξ βνάθηδηε ζηδκ Kνήηδ [...], δεκ ηαηυνεςζε κα 

επζαθδεεί ζηζξ θεπημιένεζεξ ηαζ ημ πμίδια ιονίγεζ απυ ηνδηζηυ βθςζζζηυ ζδζςιαηζζιυ» (: O Kξεηηθφο 

(ζπκβνιηθή θη’ αηζζεηηθή αλάιπζε ηνπ πνηήκαηνο), Aεήκα, 1954, 13, 14), ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, ιάθθμκ ηζιά 

ημ πμίδια. ε αοηυ ημ πθαίζζμ, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ δ εθανιμβή αλζμθμβζηχκ ηνζηδνίςκ ηα μπμία 

ζοκάβμκηαζ απυ ημ πανάδεζβια ηςκ θονζηχκ πμζδιάηςκ, πνμηεζιέκμο κα απμηζιδεμφκ ένβα ηα μπμία 

ακήημοκ ζηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία, είκαζ άζημπδ. 
629

. Bθ.: Eθέκδ Tζακηζάκμβθμο, Mηα ιαλζάλνπζα..., υ.π., 272. H Tζακηάκμβθμο οπμζηδνίγεζ υηζ μ μθςιυξ 

ενβάζηδηε βζα ημκ «Φμονηζζιέκμ» ιεηά ημκ Nμέιανζμ ημο 1833 ηαζ πνζκ ημκ Iμφκζμ ημο 1834 (υ.π., 98). 
630

. Χξ ενήκμξ, πανμοζζάγεζ δφμ ζδζμηοπίεξ. ημοξ ενήκμοξ ημ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ απεοεφκεηαζ ζημκ 

κεηνυ ή ζημκ εάκαημ ή, ηέθμξ, ζημκ Θευ. Eδχ μ ενήκμξ απεοεφκεηαζ, εοεέςξ, ζε ιία μιάδα κέςκ ηαζ, 

έιιεζα, ζηζξ ιδηένεξ μζ μπμίεξ δεκ έπμοκ πάζεζ ηα παζδζά ημοξ. Tα εέιαηα ελάθθμο ηςκ κεηνζηχκ ενήκςκ 
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αλζμπμζείηαζ ημ είδμξ ηδξ πνμζεοπήξ. ηδκ «Πνςημπνμκζά» ειθακίγεηαζ μ υνημξ, δ 

ελμιμθυβδζδ ηαζ δ απμθμβία. O υνημξ ζημκ «Kνδηζηυ» απμηεθεί ηεκηνζηή ζοκεήηδ ημο 

ιμκμθμβζζηή ιε ημκ απμδέηηδ, εκχ ζημ ζπεδίαζια ημο άθθμο πμζήιαημξ ζημ μπμίμ 

μιζθδηήξ είκαζ λακά Kνδηζηυξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ2- α) αλζμπμζείηαζ δ ηαηάνα 

ηαζ δ εκημθή. O θυβμξ ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ ζημ πμίδια «La madre Greca» εκζςιαηχκεζ 

ηδκ παναίκεζδ, ηδκ απεζθή ηαζ ηδκ εκημθή. Tμ εέια, ελάθθμο, ηδξ πανμοζίαξ πνςημβεκχκ 

ηαζ δεοηενμβεκχκ εζδχκ θυβμο ζηδ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο έπεζ ήδδ επζζδιακεεί
631

. 

 Aοηά ηα δεδμιέκα οπμδεζηκφμοκ ηδ ζδιαζία ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ πμίδζδξ ζημ 

ένβμ ημο μθςιμφ. ,ηζ εα επζπεζνήζμοιε κα δείλμοιε ιε ηδκ ακάθοζδ ηδξ Γπλαίθαο ηεο 

Zάθπζνο είκαζ δ αανφηδηα ημο πμζδηζημφ παναδείβιαημξ ημο μθςιμφ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

ιμκμδναιαηζηήξ πμίδζδξ. 

 

Γ2. Oη επεμεξγαζίεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ε δεζπόδνπζα ζεκαηηθή. 

 H Eθέκδ Tζακηζάκμβθμο ελέδςζε ακαθοηζηά ημ ζφκμθμ ημο οθζημφ πμο ζοκδέεηαζ 

ιε ηζξ ηνεζξ δζαδμπζηέξ θάζεζξ επελενβαζίαξ ηδξ Γπλαίθαο ηεο Zάθπζνο
632

. ηδκ πανμφζα 

ιεθέηδ, οζμεεημφιε ηδκ έηδμζδ ηδξ Tζακηζάκμβθμο, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ 

αλζμπμζχκηαξ ηαζ ηα ίδζα ηα ζμθςιζηά αοηυβναθα
633

. 

 Πνχημξ έηακε θυβμ βζα ηνία ζηάδζα επελενβαζίαξ ημο ένβμο μ L. Coutelle
634

. Tμ 

πνχημ ζηάδζμ ηδξ επελενβαζίαξ λεηζκά ημ 1826. ε αοηή ηδκ πνχηδ θάζδ ημ ένβμ, 

ζφιθςκα ιε ημκ Coutelle, αθθά ηαζ ηδκ Tζακηζάκμβθμο, είκαζ ζάηζνα πμο ζηνέθεηαζ 

                                                                                                                                                    
είκαζ μζ ανεηέξ ημο κεηνμφ ηαζ δ ζφβηνζζδ ημο δοζηοπζζιέκμο πανυκημξ ιε ημ εοηοπέξ πανεθευκ. ημ πμίδια 

ημο μθςιμφ, ηα εέιαηα αοηά δζαιεζμθααμφκηαζ απυ ηδ ζφβηνμοζδ ηδξ ιμκμθμβίζηνζαξ ιε ηζξ άθθεξ 

ιδηένεξ. Γζα ιζα πνχηδ ακαθμνά ζημ εέια ημο ενήκμο, αθ. ημ ζπεηζηυ θήιια ηδξ Princeton. 
631

. Α. Aββεθάημξ, H θσλή..., υ.π., 216-224. 
632

. Αζμκοζίμο μθςιμφ. H Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο. Όξακα ηνπ Δηνλπζίνπ ηεξνκφλαρνπ εγθαηνίθνπ εηο μσθιήζη 

Zαθχλζνπ, εζζ., ακαθ. εηδ., ζδι., ζπμθ.: Eθέκδ Tζακηζάκμβθμο, Hνάηθεζμ, Bζηεθαία Αδιμηζηή Bζαθζμεήηδ, 

1991, ζδ‟. ημ ελήξ παναπμιπέξ ζε πανέκεεζδ εκηυξ ημο ηονίςξ ηεζιέκμο. οκημιμβναθία: Aλαιπηηθή. 
633

. H Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο εηδυεδηε πνχηδ θμνά ημ 1927 απυ ημκ K. Kαζνμθφθθα (αθ.: Σνισκνχ Aλέθδνηα 

Έξγα, Aεήκα, ημπαζηήξ, 1927). O Λ. Πμθίηδξ, ζηδνζβιέκμξ ζε ακηίβναθμ πμο είπε ηάκεζ μ I. Πμθοθάξ απυ 

ημ αοηυβναθμ ζμθςιζηυ ηεηνάδζμ, πνμπςνά ζε έηδμζδ ημο ένβμο ημ 1944 ηαζ ζε έηδμζδ απυ ημ ζμθςιζηυ 

αοηυβναθμ ημ 1955. H εζηυκα ηςκ πεζνμβνάθςκ πμο αθμνμφκ ζηδ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο δυεδηε ιε ηδκ 

έηδμζδ ηςκ Aπηνγξάθσλ έξγσλ (αθ.: Δηνλπζίνπ Σνισκνχ Aπηφγξαθα Έξγα, ηυι. A‟: Φςημηοπίεξ, ηυι. B‟: 

Tοπμβναθζηή ιεηαβναθή, εηδ. Λ. Πμθίηδξ, Θεζζαθμκίηδ, A.Π.Θ., 1964 ηαζ Αζμκοζίμο μθςιμφ Aπηφγξαθα 

Έξγα, ηεφπ. A‟- B‟: H Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο, επζι.: Λ. Πμθίηδξ, Eθέκδ Tζακηζάκμβθμο, Aεήκα, Aνζζημηέθεζμ 

Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ- Mμνθςηζηυ Ίδνοια Eεκζηήξ Tναπέγδξ- Eεκζηυ Kέκηνμ Bζαθίμο, 1998
2
). 

Έηδμζδ ηδξ πνχηδξ επελενβαζίαξ ημο ένβμο έηακε μ Γ.Π. αααίδδξ (αθ.: «Eζζήβδζδ ζε ιζα κέα ακάβκςζδ 

ηδξ “Γοκαίηαξ ηδξ Zάηοεμξ”- Αζμκφζζμξ μθςιυξ, H Γοκαίηα ηδξ Zάηοεμξ ή ναια ημο Αζμκοζίμο 

Iενμιμκάπμο εβηαημίημο εζξ λςηθήζζ Zαηφκεμο (ιζα κέα ακάβκςζδ)», Πεξίπινπο, 9-10 (Άκμζλδ- Kαθμηαίνζ 

1986), 11-28). H έηδμζδ ηδκ μπμία είπε επζιεθδεεί μ O. Merlier, ηανπυξ ηδξ πνμζπάεεζάξ ημο κα ηαηανηίζεζ 

έκα ηείιεκμ ημ μπμίμ εα ακηαπμηνζκυηακ ζηδκ ηεθζηή αμφθδζδ ημο πμζδηή, δδιμζζεφεδηε ιεηά ημ εάκαηυ 

ημο (αθ.: Solomos. La vision prophétique du moine Dionysios ou la Femme de Zante: Essai d‟ anastylose de 

l‟ oeuvre, εζζ.- ιεη.- ζπμθ. Octave Merlier, Πανίζζ, Les Belles Lettres, 1987 (Centre d‟ études d‟ Asie 

Mineure). 
634

. Formation poétique de Solomos (1815-1833),  (Αζδαηημνζηή δζαηνζαή ζημ Πακεπζζηήιζμ ημο Aix- en- 

Provence, 1969), Aεήκα, Eνιήξ, 1977, 377-386. ημ ελήξ μζ παναπμιπέξ, εκηυξ ημο ηονίςξ ηεζιέκμο. 

οκημιμβναθία: Formation. 
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εκακηίμκ ιίαξ ζοβηεηνζιέκδξ βοκαίηαξ ηαζ πενζθαιαάκεζ επανηή ζημζπεία πμο εα 

επέηνεπακ ζημοξ ακαβκχζηεξ εηείκδξ ηδξ επμπήξ κα ηδκ ακαβκςνίζμοκ. Eίκαζ δδθαδή ένβμ 

à clef (Coutelle, Formation, 383- Tζακηζάκμβθμο, Λαλζάλνπζα, 155). O μθςιυξ, ζε έκα 

δεφηενμ ζηάδζμ (1829), πνμπχνδζε ζε ιζα ζεζνά επειαάζεςκ ηαζ αθθαβχκ ζηδκ πνχηδ 

ιμνθή ημο ένβμο. Eζζήβαβε κέμ οθζηυ, πνμζέεεζε ζηδκέξ ηαζ, ζφιθςκα πάκηα ιε ημκ 

Coutelle ηαζ ηδκ Tζακηζάκμβθμο, άθθαλε ημκ ζηυπμ ημο ένβμο, ιεηαηνέπμκηάξ ημ ζε 

«ιάεδια εεκζηήξ δεζηήξ» (Formation, 384, Λαλζάλνπζα, 155). Kαηά ηδκ ηνίηδ θάζδ ηδξ 

επελενβαζίαξ (Nμέιανζμξ1833), μ πμζδηήξ πνμέαδ ζε ακαεεχνδζδ ημο ένβμο δ μπμία, 

υιςξ, ζφκημια εβηαηαθείθεδηε, ιαγί ιε ημ ένβμ. O ζηυπμξ ημο εα δζεονφκμκηακ εη κέμο, 

χζηε κα ακάβεηαζ ζημκ αβχκα ημο Kαθμφ ιε ημ Kαηυ. Πανάθθδθα, ή, μνευηενα, ακηίεεηα 

ιε αοηυ ημκ ορδθυ ζηυπμ, μ μθςιυξ εζζήβαβε ζημ ένβμ οθζηυ πμο οπδνεημφζε ημκ ζηυπμ 

ηδξ πνμζςπζηήξ ζάηζναξ
635

, ηάηζ ημ μπμίμ μδήβδζε ημκ μθςιυ κα ημ εβηαηαθείρεζ 

(Coutelle, Formation, 385- Tζακηζάκμβθμο, Λαλζάλνπζα, 155)
636

. 

 Eθαθνχξ δζαθμνμπμζδιέκδ άπμρδ δζαηοπχκεζ δ Tζακηζάκμβθμο ζηδκ ακαθοηζηή 

έηδμζδ ημο ένβμο. φιθςκα ιε ηδ ιεθεηήηνζα, ημ δεφηενμ ζηάδζμ επελενβαζίαξ ημο ένβμο 

απμαθέπεζ, ακάιεζα ζε άθθα, ζηδκ εκίζποζδ πθεονχκ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηδξ βοκαίηαξ. 

οβηεηνζιέκα, ζημ πνχημ ζηάδζμ ζηζβιαηίγεηαζ δ ημζκςκζηή ηαζ εεκζηή ζοιπενζθμνά ηδξ 

βοκαίηαξ
637

, εκχ ζημ δεφηενμ «δ ανκδηζηή, ημζκςκζηή ηαζ, ηονίςξ, εεκζηή ζοιπενζθμνά 

ηδξ Γοκαίηαξ πνμαάθθεηαζ εκημκυηενα ιε ηδκ εηηεηαιέκδ πζα πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ ηδξ 

ακηζπανάεεζδξ» (υπμο δ ακηζπανάεεζδ αθμνά ζηδκ εεκζηή ζημπζά) (Aλαιπηηθή, ζδ‟). 

 Kαηά ηδκ άπμρή ιαξ, ημ ζημζπείμ ημο δζπαζιμφ είκαζ εηείκμ πμο θεζημονβεί ςξ 

ημζκυξ πανμκμιαζηήξ ζηδκ ημζκςκζηή ηαζ ζηδκ εεκζηή ζοιπενζθμνά ηδξ βοκαίηαξ. Λυβς 

ηδξ έιθαζδξ ηδξ ακηεεκζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηδξ βοκαίηαξ ζημ δεφηενμ ζηάδζμ, δ επεκένβεζα 

ηδξ δζπυκμζαξ/ δζπαζηζημφ ζημζπείμο, ζηδ βοκαίηα, οθμπμζείηαζ πθδνέζηενα. H βοκαίηα 

ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδ δζπυκμζα απυ ημ πνχημ ζηάδζμ (ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ υιςξ, δεκ ηδκ 

αθθδβμνεί ζε ηακέκα ζηάδζμ ηςκ επελενβαζίςκ). Tμ δζπαζηζηυ ζημζπείμ εηδδθχκεζ ηδ 

δζαθοηζηή ημο επεκένβεζα ηυζμ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ άθθςκ, ιέζς ηςκ πνάλεςκ ηδξ 

                                                 
635

. O Coutelle εκημπίγεζ ηδκ «επζζηνμθή ζηδκ πνμζςπζηή ζάηζνα, ιε ηδκ εζζαβςβή επζεέζεςκ εκακηίμκ ημο 

N. Zαιπέθδ» (Formation, υ.π., 385). H Tζακηζάκμβθμο εεςνεί υηζ «δ πνμζςπζηή επίεεζδ δεκ εα βζκυηακ 

ιυκμ εκακηίμκ ημο Zαιπέθδ, αθθά ηαζ εκακηίμκ άθθςκ βκςζηχκ πνμζχπςκ ηδξ ημζκςκίαξ ηδξ Zαηφκεμο» 

(Λαλζάλνπζα, υ.π., 156). 
636

. Αζαθμνεηζηά ημπμεεηήεδηε ζημ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια μ Merlier. Kαη‟ αοηυκ ημ ένβμ δεκ οπήνλε 

πνμζςπζηή ζάηζνα μφηε ζημ πνχημ ζηάδζμ επελενβαζίαξ ημο: «Αεκ πνυηεζηαζ βζα ιζα ζοβηεηνζιέκδ βοκαίηα 

εκακηίμκ ηδξ μπμίαξ μ μθςιυξ ζοκεέηεζ ιζα ηνμιενή ζάηζνα. Αεκ πνυηεζηαζ, αηυιδ πενζζζυηενμ, βζα ηδκ 

Aββθία [άπμρδ Kαζνμθφθα]» (Solomos..., υ.π., 131). H βοκαίηα εεςνείηαζ αθθδβμνζηή ιμνθή («H “Γοκαίηα 

ηδξ Zάηοεμξ” είκαζ δ Αζπυκμζα», Solomos..., υ.π., 132). 
637

. ημ πνχημ ζηάδζμ: «μ Zαηοκεζκυξ ζενμιυκαπμξ Αζμκφζζμξ ζαηζνίγεζ ιζα ζφβπνμκή ημο ακχκοιδ βοκαίηα, 

πενζβνάθμκηαξ ηδκ ακήεζηδ, ημζκςκζηή ηαζ εεκζηή, ζοιπενζθμνά ηδξ» (Tζακηζάκμβθμο, Aλαιπηηθή, ζγ‟). 
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βοκαίηαξ, υζμ ηαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ βοκαίηαξ, ηαεχξ δ βοκαίηα έπεζ ιέζα 

ηδξ
638

 έκακ πυθειμ: 

 

2/ <18>. Kαζ ιμθμκημφημ, υηακ ήημοκ ιμκάπδ, επήβαζκε ζημ<κ> ηαενέθηδ ηαζ ημζηχκηαξ εβέθμοκε 

ηαζ έηθαζε. 

2/ <23>. O θευκμξ, ημ ιίζμξ, δ οπμρία, δ ρεοηία, ηδξ εηνααμφζακε πάκηα ηα ζςεζηά, 

2/ <24>. ζα<κ> ηα ανςιυπαζδα ηδξ βεζημκζάξ, ηα αθέπεζξ λε<κ>ηενμθμσζιέκα ηαζ θενςιέκα κα 

ζδιαίκμοκ ηα ζήιακηνα ημο πακδβονζμφ, ηαζ αμο<ν>θίγμοκ ημ<κ> ηυζιμ. 

 

H βοκαίηα, ηαεχξ πανμοζζάγεηαζ κα γεζ ζε ιία ηαηάζηαζδ δζπαζιμφ ηαζ ζφβποζδξ 

αδοκαηεί κα ακαβκςνίζεζ ημκ εαοηυ ηδξ απυ ηδ θοζζηή άπμρδ υζμ ηαζ απυ ηδκ άπμρδ ημο 

πχξ ζοθθαιαάκεζ ημ εβχ ηδξ. H αδοκαιία ηαοημπμίδζδξ ημο εβχ, δδθαδή, αθμνά 

ζοκμθζηά ζηδκ εηηίιδζδ ημο εαοημφ: 

 

5<22>/ 29. «Πχξ ιμο πηοπάεζ, Θε ιμο, δ ηανδζά <πμο ιμο> ηδκ έπθαζεξ ηυζμ ηαθή! 

10<27>/ <8> Γζαηί, ηνέπμκηαξ ιε ημ πμοηάιζζμ, πμο ημ‟ πε ηάιεζ ημκηυ απυ ηδ θζθανβονία ηδξ, 

έπαζλε ημ ιάηζ ηδξ ζημ<κ> ηαενέθηδ, 

10<27>/ <29>. ηαζ εζηαιάηδλε, ηαζ δεκ εβκχνζζε ημκ εαοηυ ηδξ, ηαζ άπθςζε ημ δάπηοθυ ηδξ ηαζ 

ακαβέθαζε: 

 

H βοκαίηα μφηε ιία θμνά ζημ ηείιεκμ (εηηυξ απυ ημ 2
μ
 ηεθάθαζμ, ζημ μπμίμ 

επακενπυιαζηε ακαθοηζηά ζηζξ εκυηδηεξ Α3 ηαζ Α6) δεκ πανμοζζάγεηαζ κα ζηνέθεηαζ 

ελεηαζηζηά ζημ εβχ ηδξ. Aθθά δ βοκαίηα δεκ θέξεη ιυκμ δ ίδζα ηζξ ζοκέπεζεξ ημο 

δζπαζηζημφ ζημζπείμο· ηζξ κεηαδίδεη επίζδξ ιε ηζξ πνάλεζξ ηδξ: «2/ <20>. Kαζ ήηακ, γηα λα 

ρσξίδεη ακδνυβεκα ηαζ αδέθθζα, επηδέμηα ζα<λ> ην Xάξν». ε δφμ ζδιεία ημο 5
μο

 

                                                 
638

. O ζηίπμξ <15> ημο 10
μο

<27
μο

 > ηεθαθαίμο (δεφηενμ ζηάδζμ επελενβαζίαξ) πανμοζζάγεζ ηδ βοκαίηα ςξ 

εκζάνηςζδ ημο δζαθοηζημφ ζημζπείμο ηαζ ζε επίπεδμ πανμοζζαζηζημφ. H εζηυκα ζοκδέεηαζ ιε ηζξ 

κεμηθαζζηέξ απεζημκίζεζξ ηδξ δζπυκμζαξ ιε θίδζα ακηί βζα ιαθθζά (αθ.: L. Coutelle, Formation..., υ.π., 384). 

Χξ πνμξ ημ εέια ηδξ ακηζζημζπίαξ ιμνθήξ- ροπήξ ηαζ ηδξ ιεηςκοιζηήξ ακηίθδρδξ πμο εηθνάγεζ, αθ.: Π. 

Παβηνάηδξ, «Γοκαίηα ηδξ Zάηοεμξ. H ακηζζημζπία ιμνθήξ ηαζ ροπήξ- Oζ απμπνχζεζξ», Πφξθπξαο IZ (Aπν.- 

επη. 1997), 477- 487. Θα πνέπεζ εδχ κα δζεοηνζκίζμοιε υηζ ςξ αάζδ ηδξ ιεθέηδξ θαιαάκεηαζ ημ δεφηενμ 

ζηάδζμ επελενβαζίαξ ημο ένβμο. Tμ δεφηενμ, πςνίξ κα ακαζνεί ημ πνχημ, ζπεδυκ μθμηθδνςιέκμ, ζηάδζμ, 

οπμδεζηκφεζ ηδκ ηαηεφεοκζδ ζηδκ μπμία μ μθςιυξ ημ 1829 ζοθθάιαακε ηδ δζεφνοκζή ημο. ε μνζζιέκα 

ζδιεία ηδξ ιεθέηδξ θαιαάκμοιε οπυρδ ζημζπεία απυ ημ πνχημ ηαζ ημ ηνίημ ζηάδζμ επελενβαζίαξ ηδξ 

Γπλαίθαο ηεο Zάθπζνο. Oζ παναπμιπέξ, απυ ηδκ ακαθοηζηή έηδμζή ημο, βίκμκηαζ ςξ ελήξ: O πνχημξ ανζειυξ 

δδθχκεζ ημ ηεθάθαζμ. Mε δεδμιέκα υηζ α) ιυκμ ηα δφμ πνχηα ηεθάθαζα είκαζ ανζειδιέκα απυ ημκ ίδζμ ημκ 

μθςιυ ηαζ α) δ Tζακηζάκμβθμο εηδίδεζ ιε αάζδ ηδκ οπυεεζδ βζα έκα ηεκυ 18 ηεθαθαίςκ, ηα ηεθάθαζα πμο 

έπμκηαζ ημο 2
μο

 έπμοκ δζπθή ανίειδζδ. H πνχηδ ιε διίιαονα (πμο δεκ οζμεεηεί ηδκ άπμρδ βζα ηεκυ 18 

ηεθαθαίςκ) ηαζ δ δεφηενδ ζε αβηφθεξ (δ ανίειδζδ ηδξ ακαθοηζηήξ έηδμζδξ). Aημθμοεεί πθάβζα ιπάνα ηαζ μ 

ανζειυξ ημο ζηίπμο. Oζ ανζειμί ζηίπςκ μζ μπμίμζ δεκ έπμοκ ανζειδεεί απυ ημκ μθςιυ είκαζ ζε αβηφθεξ. 

Έκδεζλδ ζεθίδαξ ειθακίγεηαζ ζηζξ παναθθαβέξ ζηίπςκ ηαζ ζημοξ ζηίπμοξ μζ μπμίμζ ακήημοκ ζηδκ πνχηδ ή 

ζηδκ ηνίηδ επελενβαζία ημο ένβμο. 
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ηεθαθαίμο δ βοκαίηα εκενβεί ιε ακάθμβμ ηνυπμ (αθέπμοιε, δδθαδή, ηδ βοκαίηα κα 

ιεηαδίδεζ ημ δζπαζηζηυ ζημζπείμ). H πνχηδ πενίπηςζδ ζηνέθεηαζ ζε αάνμξ εκυξ 

κεανυηαημο πθάζιαημξ ηαζ ειθακίγεηαζ υηακ δ βοκαίηα γδηά απυ ηδκ ηυνδ κα δεζ ημκ 

ακηζηαημπηνζζιυ ηδξ ζημκ ηαενέθηδ ζακ α) υιμνθμ ηαζ α) πανυιμζμ ιε εηείκδ. Eπζπεζνεί, 

δδθαδή, κα ιεηααζαάζεζ ηδκ αδοκαιία ακαβκχνζζδξ ημο εαοημφ ζηδκ ηυνδ: «5<22>/ 4. 

Kαζ αθμφ ηδκ επάζδερε, ηαζ ηεο θίιεζε ηα κάηηα θαη ηα ρείια, ηδκ άθδζε απάκμο ζηδκ 

ηαείηθα θέμκηάξ ηδξ: “Nα ηαζ έκα ηαενεθηάηζ ηαζ θνηηάμνπ πνπ είζ’ φκνξθε θαη κνπ 

κνηάδεηο”». Aκ δ ηυνδ είκαζ υιμνθδ δεκ ιμζάγεζ, αέααζα, ιε ηδ ιάκα, εκχ ακ ηδξ ιμζάγεζ 

δεκ είκαζ υιμνθδ. Χζηυζμ, δ ηυνδ πνέπεζ κα δεζ ημ θοζζηυ πανμοζζαζηζηυ ηδξ κα 

ακαηθάηαζ ςξ δζπαζηζηή εζηυκα. 

 ημ ίδζμ ηεθάθαζμ, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδ ζφβηνμοζή ηδξ ιε ηζξ 

Mεζμθμββίηζζζεξ, παναημθμοεμφιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζηακυηδηαξ ηδξ βοκαίηαξ κα 

ιεηαδίδεζ ηδ δζαίνεζδ. H ανπζηή απμζηνμθή ηδξ βοκαίηαξ πνμξ αοηέξ είκαζ ηαηελμπήκ 

εζνςκζηή: «5<22>/ 9. “Kαζ έηζζ δα, πχξ; Tζ ηάκμοιε; Θα παίλμοιε; Tζ μνίγεηε, ηονάδεξ; 

Eηάιεηε ακεααίκμκηαξ ηυζδ ηαναπή ιε ηα ζονημπάπμοηζα, πμο ηανηενχ κα ιμο δχζ<εηε> 

πνμζ<ηαβέξ>”». Tμκ εζνςκζηυ ηαζ επζεεηζηυ ηνυπμ ημο θέβεζκ ιεηαδίδεζ ζηδκ 

Mεζμθμββίηζζζα, δ μπμία απακηάεζ, ακηαπμδίδμκηαξ: «5<22>/ 10. Kαζ υθεξ ειείκακε 

ζζςπδθέξ ηαζ αηίκδηεξ· αθθά ιία είπε: “Aι‟ έπεζξ δίηζμ! Eίζαζ ζηδ<κ> παηνίδα ζμο ηαζ 

ζημ ζπίηζ ζμο, ηαζ ειείξ είιαζηε λέκεξ ηαζ υθμ ζπνχλζιμ εέθμοιε”». Αεκ εκκμμφιε υηζ δ 

ακηίδναζδ ηδξ Mεζμθμββίηζζζαξ ηδκ ηαεζζηά ανκδηζηυ παναηηήνα, αθθά υηζ 

πανμοζζάγεηαζ εοάθςηδ έκακηζ ηδξ βοκαίηαξ ηαζ υηζ μοζζαζηζηά επακαθαιαάκεζ ημκ 

εζνςκζηυ ηνυπμ θυβμο ηδξ άθθδξ. 

 Mείγμοζαξ ζδιαζίαξ, ηέθμξ, είκαζ δ δζπυκμζα πμο παναηηδνίγεζ ηδ ζηάζδ ηδξ 

βοκαίηαξ πνμξ ημ υιμζυ ηδξ· ηδκ αδεθθή ηδξ (ημζκυ θφθμ, αζμθμβζηή ζοββέκεζα) ηαζ ηζξ 

Mεζμθμββίηζζζεξ (ημζκυ θφθμ, εεκζηή ζοββέκεζα). ε αοηά ηα ζοιθναγυιεκα, ηαζ ζε 

ακηζεεηζηή αάζδ, είκαζ δοκαηυκ κα ακαηαθέζεζ ηακείξ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ απεοεφκεηαζ 

ιία απυ ηζξ Mεζμθμββίηζζζεξ ζηζξ άθθεξ: «5<23>/ <5>. Kαζ ιία άθθδ απθχκμκηαξ ημ πένζ 

ηαζ ρδθαθίγμκηαξ ημ βζαθυ: “Aδεθθάδεξ”, εθχκαλε,». 

 Χζηυζμ, εηηυξ απυ ηδκ αθθαβή ηςκ ειθάζεςκ ζηδ ζοιπενζθμνά ηδξ βοκαίηαξ
639

, 

ζημ δεφηενμ ζηάδζμ εθανιυγεηαζ ζημ ζοθθμβζηυ επίπεδμ δ ζδέα δ μπμία είκαζ άιεζα 

ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ ηαηυηδηά ηδξ. Aοηή δ ζδέα, ηδξ δζαθοηζηήξ επεκένβεζαξ ημο 

δζπαζηζημφ ζημζπείμο, είκαζ πανμφζα ήδδ απυ ημ πνχημ ζηάδζμ. ημ δεφηενμ, υιςξ, ζηάδζμ 

επελενβαζίαξ ημο ένβμο δ εθανιμβή ηδξ επεηηείκεηαζ ζημ ζοθθμβζηυ επίπεδμ, εκχ ανπζηά 

                                                 
639

. ημ δεφηενμ ζηάδζμ επελενβαζίαξ πνμαάθθεηαζ εκημκυηενα δ ανκδηζηή ημζκςκζηή ηαζ εεκζηή 

ζοιπενζθμνά ηδξ. Bθ. ηαζ Aλαιπηηθή, ζδ‟. 
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εθανιμγυηακ απμηθεζζηζηά ζημ αημιζηυ
640

. Έηζζ, μ νυθμξ ημο ζμθςιζημφ ζπμθίμο, πμο 

αθμνά άιεζα ζηδκ ηαηαζηνμθζηή δνάζδ ηδξ δζπυκμζαξ «Cosi che sarà di terribile effetto la 

Profezia della caduta in pena della Discordia» (Aλαιπηηθή, 38) δεκ είκαζ πενζθενεζαηυξ. 

Aκηίζημζπδ θεζημονβία επζηεθεί μ ηίηθμξ «Tμ ιέθθμκηα βεκάιεκμ πανυκ. H ηαηία είκαζ ημ 

ηέθμξ» (Aλαιπηηθή, 47), απυ ηδκ αημιζηή ζημπζά. 

 Ήδδ απυ ημ πνχημ ζηάδζμ, δ ζφθθδρδ ημο παναηηήνα ηδξ βοκαίηαξ έπεζ ςξ 

ηεκηνζηυ ζημζπείμ ηδκ δοζανιμκία ηαζ ημ δζπαζιυ. H δοζανιμκία ηαζ μ δζπαζιυξ ζημ 

δεφηενμ ζηάδζμ επελενβαζίαξ ακαδεζηκφμκηαζ ειθαηζηυηενα, ζηδ ζοιπενζθμνά ηδξ 

βοκαίηαξ ζημ γήηδια ημο εεκζημφ αβχκα. Tχνα, δ ζηάζδ ηδξ ακηζδζαζηέθθεηαζ ιε εηείκδ 

άθθςκ παναηηήνςκ. ημ δεφηενμ ζηάδζμ, δ ζδέα ηδξ πηχζδξ, ςξ απυννμζα ηδξ δζαθοηζηήξ 

επεκένβεζαξ ηδξ δζπυκμζαξ/ δζπαζηζημφ ζημζπείμο, ζπεδζάγεηαζ κα οθμπμζδεεί ηαζ ζημ 

ζοθθμβζηυ επίπεδμ. ημ πνχημ ζηάδζμ εθανιμγυηακ ζε αημιζηυ επίπεδμ. Oζ «μοζζχδεζξ 

αθθαβέξ <μζ μπμίεξ> παναηδνμφκηαζ ηαζ ζημ επίπεδμ ημο ηνυπμο, ζηδκ αθδβδιαηζηή 

βεκζηυηενα μνβάκςζδ»
641

 είκαζ άιεζα ζοκανηδιέκεξ ιε ηζξ δζεονοιέκεξ αοηέξ επζδζχλεζξ, 

υπςξ εα πνμζπαεήζμοιε κα δείλμοιε ζηδ ζοκέπεζα (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Α5). 

 H Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο, απυ ηδκ επμπή αηυιδ ηδξ πνχηδξ δδιμζίεοζήξ ηδξ 

πνμηάθεζε ιζα μνζζιέκδ απμνία ζε ζπέζδ ιε ηδκ ζδζαζηενυηδηα ηδξ ιμνθζηήξ μνβάκςζήξ 

ηδξ, πμο ζοκμρίγεηαζ ζηδκ αιδπακία ςξ πνμξ ηδκ πνμζβναθή ηδξ ζημ πεδίμ ηδξ πμίδζδξ ή 

ημο πεγμφ θυβμο
642

. Έπεζ ηεηιδνζςεεί, ςζηυζμ, υηζ δ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο είκαζ ένβμ 

πμζδηζηυ, ακ ηαζ ζδζυννοειμ ηαζ έπεζ οπμζηδνζπεεί αηυιδ υηζ: «δ “απμηνοπημβνάθδζδ” 

ημο <ένβμο> παναιέκεζ έκα πνυαθδια ηδξ κεμεθθδκζηήξ θζθμθμβίαξ, δ δζενεφκδζδ ημο 

μπμίμο εα ήηακ εκδεπμιέκςξ πνήζζιδ ηαζ βζα ηδ εεςνία ηςκ θμβμηεπκζηχκ εζδχκ»
643

. H 

παναηήνδζδ αθμνά εκ πνμηεζιέκς ζηδ ζπέζδ πμίδζδξ- πεγμβναθίαξ. Kαηά ηδκ άπμρή 

ιαξ, ακάθμβα ζζπφμοκ ηαζ βζα ηα ηαηδβμνζαηά παναηηδνζζηζηά ημο ένβμο. H δζενεφκδζδ 

ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ηδξ Γπλαίθαο ηεο Zάθπζνο είκαζ ελίζμο πνήζζιδ βζα ηδ εεςνία ηδξ 

ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ ηαζ βζα ηδ θμβζηή ηςκ ιμκμδναιαηζηχκ εζδχκ. 

 H Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο, υπςξ εα επζπεζνήζμοιε κα ηεηιδνζχζμοιε, απμηεθεί 

ζδζυηοπμ ιμκμδναιαηζηυ ένβμ, απυ ηδκ άπμρδ ηδξ θμβζηήξ ηδκ μπμία πνμάβεζ ηαζ, ηαηά 

                                                 
640

. Tμ αίηδια ηδξ μιυκμζαξ ηαζ μ ζηζβιαηζζιυξ ηδξ δζπυκμζαξ, απμηεθμφκ «μοζζαζηζηή δζάζηαζδ ηδξ 

πμθζηζηήξ- παηνζςηζηήξ ζδεμθμβίαξ ημο πνχζιμο ήδδ μθςιμφ ηδξ γαηοκεζκήξ πενζυδμο» (Γ. Bεθμοδήξ, 

Δηνλχζηνο Σνισκφο. Pνκαληηθή πνίεζε θαη πνηεηηθή. Oη γεξκαληηθέο πεγέο, Aεήκα, Γκχζδ,1989, 83). ημ 

ίδζμ, ζπυθζα βζα ηδκ πνμζέββζζδ μθςιμφ- Schiller ζηδ ζφθθδρδ ημο νυθμο ηδξ μιυκμζαξ (υ.π., 82- 84). 
641

. Bθ.: Α. Aββεθάημξ, [Bζαθζμηνζζία βζα ηδκ ακαθοηζηή έηδμζδ ηδξ Γπλαίθαο ηεο Zάθπζνο], Σεκείν 1 

(1992), 300- 303· ημ πανάεεια: 302. 
642

. Α. Aββεθάημξ, Tν αθαλέο πνίεκα ηνπ Δηνλπζίνπ Σνισκνχ. H Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο, Aεήκα, Bζαθζυναια, 

1999, 19- 36. 
643

. Α. Aββεθάημξ, Tν αθαλέο πνίεκα..., υ.π., 5. 
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ζοκέπεζα, ημο είδμοξ ημο
644

. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εα δζενεοκδεεί δ θμβζηή/ εζδμθμβζηή 

ζδζμηοπία ημο ένβμο ςξ πνμξ ηδ ιμκμπνμμπηζηυηδηα, ηδ δεζπυγμοζα θμβζηή ηδξ 

ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ. Θα δζενεοκδεεί επίζδξ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ αλζμπμζμφκηαζ 

μζ πανάιεηνμζ πμο ζοκεέημοκ ηδκ ηαηδβμνζαηή ηαοηυηδηα ημο ένβμο (πμζυκ, βκςζηζηή 

ζοβηνυηδζδ, ζφκεεζδ) ηαζ πνμςεμφκ ηδ θμβζηή/ εζδμθμβζηή ζδζμηοπία ημο. Πνμημφ, 

ςζηυζμ, πνμαμφιε ζηδκ πναβιάηεοζδ αοηχκ ηςκ γδηδιάηςκ, πνεζάγμκηαζ μνζζιέκεξ 

δζεοηνζκήζεζξ πάκς ζε έκα γήηδια πμο άπηεηαζ ηυζμ ηδξ ηαηδβμνζαηήξ έκηαλδξ ημο ένβμο 

(ακήηεζ υκηςξ ζηδκ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία;) υζμ ηαζ ηδξ εζδμθμβζηήξ ημο ζδζμηοπίαξ (ηζ 

είδμοξ ιμκμδναιαηζηυ πμίδια είκαζ;). Tμ γήηδια αοηυ αθμνά ζηδκ πανάιεηνμ ηδξ 

βκςζηζηήξ ζοβηνυηδζδξ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ. 

 

Γ3. H γλωζηηθή ζπγθξόηεζε ηνπ ηεξνκόλαρνπ. 

 O ζενμιυκαπμξ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ακαθένεηαζ ςξ πακημβκχζηδξ αθδβδηήξ 

ηαζ δ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο πνςημπνυζςπδ αθήβδζδ
645

. H Tζακηζάκμβθμο, ζπμθζάγμκηαξ 

ημ υηζ μ ζενμιυκαπμξ πενζβνάθεζ ςξ αοηυπηδξ ιάνηοναξ βεβμκυηα ηα μπμία ιπμνεί κα έπεζ 

παναημθμοεήζεζ «ιυκμ ακ είκαζ πνμζηζζιέκμξ ιε οπενθοζζηέξ ζηακυηδηεξ» (Aλαιπηηθή, 

61), οπμζηδνίγεζ υηζ δ πνήζδ ημο μνάιαημξ ηαεζζηά «αθδεμθακή» ηδκ «πακημβκςζία» ημο 

«αθδβδηή»- ζενμιυκαπμο (υ.π., 61). 

 Aπυ ηδ ζημπζά ιζαξ αθδβδιαημθμβζηήξ ακάθοζδξ, μ υνμξ παληνγλψζηεο αθμνά ζε 

“ηνζημπνυζςπα”
646

 ζοιθναγυιεκα ηαζ δδθχκεζ ηδκ απενζυνζζηδ πνυζααζδ ημο αθδβδηή 

                                                 
644

. Yπεκεοιίγεηαζ υηζ δ εζδμθμβζηή ηαλζκυιδζδ ηςκ ένβςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ 

ααζίγεηαζ ζηδκ ζδζαίηενδ ζε ηάεε είδμξ αλζμπμίδζδ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ, δ μπμία απμθήβεζ 

ζηδκ πνμαβςβή δζαθμνεηζηχκ θμβζηχκ (αθ. ηεθάθαζμ Γ, ζδίςξ Γ1 ηαζ Γ6). 
645

. Oζ υνμζ αθμνμφκ ζε δφμ δζαθμνεηζηά γδηήιαηα αθδβδιαημθμβζηήξ ακάθοζδξ. O πνχημξ αθμνά ζε 

γδηήιαηα έγθιηζεο (mode), δδθαδή ζε ηάεε πθεονά ηδξ αθήβδζδξ πμο ζοκανηάηαζ ιε ηδ δζαπείνζζδ ηδξ 

αθδβδιαηζηήξ πθδνμθμνίαξ. O δεφηενμξ αθμνά ζε γδηήιαηα θσλήο (voix), δδθαδή ζε ηάεε ηζ πμο 

ζοκανηάηαζ ιε ημ πμζμξ ιζθά. O υνμξ πξσηνπξφζσπε αθήγεζε είκαζ πνμαθδιαηζηυξ. Γζαηί, «εθυζμκ μ 

αθδβδηήξ σο ηέηνηνο ιπμνεί ηάεε ζηζβιή κα πανέιαεζ ζηδ δζήβδζδ, ηυηε ηάεε αθήβδζδ είκαζ ελ‟ μνζζιμφ ζε 

πνχημ πνυζςπμ [...] Tμ πναβιαηζηυ ενχηδια είκαζ ακ μ αθδβδηήξ πνδζζιμπμζεί ημ πνχημ πνυζςπμ βζα κα 

δδθςεεί ςξ έκα απυ ηα πνυζςπα. Αζαηνίκμοιε θμζπυκ δφμ ηφπμοξ δζδβήζεςκ: μ έκαξ ζημκ μπμίμ μ αθδβδηήξ 

απμοζζάγεζ απυ ηδκ ζζημνία [...] ηαζ μ άθθμξ ζημκ μπμίμ μ αθδβδηήξ πανίζηαηαζ ςξ πνυζςπμ ζηδκ ζζημνία» 

(G. Genette, Figures III, υ.π., 252). O πνχημξ ηφπμξ είκαζ δ εηεξνδηεγεηηθή αθήγεζε ηαζ μ δεφηενμξ δ 

νκνδηεγεηηθή. ηδκ ηαηδβμνία ηδξ έβηθζζδξ (mode) ελεηάγεηαζ δ πμζυηδηα ηδξ αθδβδιαηζηήξ πθδνμθμνίαξ 

ηαζ δ πνμμπηζηή απυ ηδκ μπμία εηηίεεηαζ (υ.π., 183). 
646

. Bθ. ζπεηζηά: «<Tμ ηείιεκμ> πνυηεζηαζ, δήεεκ, βζα ηδκ πνςημπνυζςπδ ηαηαβναθή πνυζθαηςκ 

ειπεζνζχκ» (Γ. Π. αααίδδξ, «Eζζήβδζδ...», υ.π.,13)· «H αθήβδζδ ζηδ Γ.η.Z. βίκεηαζ ζε α‟ πνυζςπμ» (I. K. 

Kμθοαάξ, «Aζζεδηζηέξ ηαζ ενιδκεοηζηέξ παναηδνήζεζξ ζηδ “Γοκαίηα ηδξ Zάηοεμξ” ημο Α. μθςιμφ», 

Δηαβάδσ  213 (1989), 52- 61· ημ πανάεεια: 53). ε “πνςημπνυζςπα” ζοιθναγυιεκα δ πανμοζία εκυξ 

πακημβκχζηδ αθδβδηή δδιζμονβεί ιζακ μνζζιέκδ αιδπακία βζαηί εζζάβεζ «ηδκ οπένααζδ εηείκδ ημο “κυιμο 

ημο πκεφιαημξ” ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ δεκ ιπμνεί ηακείξ κα είκαζ ηαοημπνυκςξ εκηυξ ηαζ εηηυξ» (Genette, 

Figures III, 223). Aοηυ βζαηί «δ ιυκδ εζηίαζδ πμο θμβζηά ζοκανηάηαζ ιε ηδκ δζήβδζδ “ζε πνχημ πνυζςπμ” 

είκαζ δ εζηίαζδ ζημκ αθδβδηή» (υ.π., 219). H βκχζδ ηαζ μζ πθδνμθμνίεξ πμο ιπμνεί κα ιαξ ιεηαδχζεζ έκαξ 

ηέημζμξ αθδβδηήξ, δεκ έπμοκ πενζμνζζιυ ζε υ,ηζ αθμνά ζημκ ίδζμ. H βκχζδ, υιςξ, ηαζ μζ πθδνμθμνίεξ πμο 

ιαξ ιεηαδίδεζ βζα ημοξ άθθμοξ παναηηήνεξ πμο ηζκμφκηαζ εληφο ηνπ δηεγεηηθνχ ζχκπαληνο ζην νπνίν θαη ν 

ίδηνο αλήθεη, πενζμνίγμκηαζ ζε υ,ηζ ιπμνεί κα έπεζ δεζ, κα έπεζ αημφζεζ ή κα ημο έπεζ βκςζημπμζδεεί. 
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ζε πάζδξ θφζεςξ πθδνμθμνίεξ (υπςξ ημ ηζ ζηέθημκηαζ, ηζ αζζεάκμκηαζ, ηζ επζδζχημοκ 

η.θ.π.  μζ παναηηήνεξ ηδξ ζζημνίαξ), ρσξίο αηηηνιφγεζε ηεο πξνέιεπζήο ηνπο. ημ ζφζηδια 

ηαλζκυιδζδξ πμο πνμηείκμοιε, δ απενζυνζζηδ ηαζ πςνίξ αζηζμθυβδζδ πνυζααζδ εκυξ 

οπμηεζιέκμο εηθμνάξ ζε πάζδξ θφζεςξ πθδνμθμνίεξ αθμνά, υπςξ δείλαιε, ζηδκ 

αθθμημπζηή ημο βκςζηζηή ημο εέζδ ηαζ ζοβηνυηδζδ. Mε ημκ υνμ αθθμημπζηή εέζδ 

οπεκεοιίγεηαζ υηζ εκκμμφιε ηδκ ζδζαίηενδ εέζδ, απυ ηδκ μπμία έκα οπμηείιεκμ εηθμνάξ 

ιπμνεί κα δζαπζζηχκεζ ηαζ κα αεααζχκεζ υπζ ιυκμ βζα ηα θαζκυιεκα, αθθά ηαζ βζα υ,ηζ δεκ 

ειπίπηεζ ζηζξ αζζεήζεζξ (εκκμείηαζ ηςκ πνςημαάειζςκ, θοζζηχκ οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ· αθ. 

ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B10). Tα αθθμημπζηχξ ζοβηνμηδιέκα οπμηείιεκα εηθμνάξ, βζα 

πανάδεζβια, ιπμνμφκ κα αθέπμοκ έλς απυ ημ δεοηενμαάειζμ επζημζκςκζαηυ επίπεδμ· 

ιπμνμφκ αηυιδ κα πθδνμθμνμφκ, ιε ηδ ιμνθή αεααζχζεςκ, υπζ ιυκμ βζα ηα θυβζα ή ηζξ 

πνάλεζξ ηςκ παναηηήνςκ- ακηζηεζιέκςκ ημο θυβμο ημοξ, αθθά ηαζ βζα ηζξ ζηέρεζξ, ηα 

ηίκδηνά ημοξ, ηζξ επζεοιίεξ ημοξ, ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ η.θ.π. Aοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ 

ακάθμβμο ηφπμο οπμηείιεκα εηθμνάξ πανμοζζάγμκηαζ κα δζαεέημοκ μλοιέκεξ, 

οπενθοζζηέξ ή δζαηαναβιέκεξ αζζεήζεζξ. ηδκ πενίπηςζή ημοξ, αοηυ πμο βζα ηα 

πνςημαάειζα οπμηείιεκα εηθμνάξ ειπίπηεζ ζηδκ ανιμδζυηδηα ηςκ οπμεέζεςκ, ηςκ 

ζοιπεναζιάηςκ ιε αάζδ ηα δεδμιέκα ηςκ αζζεήζεςκ, βεκζηυηενα ζηδκ ανιμδζυηδηα ηδξ 

ηαηακυδζδξ ηδξ εζςηενζηυηδηαξ ηςκ άθθςκ ηαζ ημο ηυζιμο ζημκ μπμίμ ηζκμφκηαζ, 

οπάβεηαζ ζηδ δζηαζμδμζία ηδξ ακηίθδρδξ. 

 Αφμ ιμκμθμβζηέξ ζηδ ζφκεεζδ ηαηδβμνίεξ πενζθαιαάκμοκ ένβα ηςκ μπμίςκ δ 

εηθμνά ααζίγεηαζ ζε αθθμημπζηχξ ζοβηνμηδιέκα οπμηείιεκα: δ απαββεθηζηή (αθθμημπζηή 

βκςζηζηή ζοβηνυηδζδ· απνμζδζυνζζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ) ηαζ δ “οπεν”ιμκμδναιαηζηή 

(αθθμημπζηή βκςζηζηή ζοβηνυηδζδ/ πνμζδζμνζζιέκμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ). Mε δεδμιέκμ 

υηζ ημ πμζυκ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ ζηδ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο είκαζ 

πνμζδζμνζζιέκμ, ηίεεηαζ ημ ενχηδια ακ ημ ένβμ ακήηεζ ζηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία ηαζ 

υπζ ζηδκ “οπεν”ιμκμδναιαηζηή. 

 Eίκαζ ζαθέξ υηζ μ ζενμιυκαπμξ, ιεηαδίδεζ πθήεμξ πθδνμθμνζχκ, μζ μπμίεξ 

οπενααίκμοκ ηζξ βκςζηζηέξ ημο ζηακυηδηεξ, απυ άπμρδ πνμκζηήξ ηάλδξ, αθθά ζε ηάεε 

πενίπηςζδ δ πνμέθεοζή ημοξ είκαζ αζηζμθμβδιέκδ κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ σο 

νξακαηηζηή. H εέζδ ηαζ δ βκςζηζηή ζοβηνυηδζδ ημο ζενμιυκαπμο, ζοκεπχξ, δεκ είκαζ 

αθθμημπζηή, αθθά ελςημπζηή
647

. Eίκαζ δε παναηηδνζζηζηυ υηζ μ ζενμιυκαπμξ αηυιδ ηαζ 

ζημ μναιαηζηυ πθαίζζμ οπυηεζηαζ ζημοξ βκςζηζημφξ πενζμνζζιμφξ ηςκ ελςημπζηά 

                                                 
647

. Kαζ απυ ηδκ αθδβδιαημθμβζηή ζημπζά, μζ πθδνμθμνίεξ πμο έπμοκ ιεηαθοζζηή ή μναιαηζηή ή πνμθδηζηή 

πνμέθεοζδ, δεκ ειπίπημοκ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ πξνιήςεσλ, δδθ. ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο οπενααίκμοκ, απυ 

άπμρδ πνμκζηήξ ηάλδξ, ηζξ βκςζηζηέξ ζηακυηδηεξ ημο ήνςα ηαζ, πάκηςξ, δεκ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ 

πακημβκςζίαξ. Bθ. G. Genette, Figures III, υ.π., 220. 
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ζοβηνμηδιέκςκ οπμηεζιέκςκ ηδξ εηθμνάξ, δεκ αθέπεζ βζα πανάδεζβια “ιέζα” ζημ υκεζνμ 

ηδξ βοκαίηαξ, υηακ δ ηεθεοηαία (ηεθ. <25>) μκεζνεφεηαζ πναβιαημπμζδιέκδ ηδκ επζεοιία 

ηδξ, δδθαδή ηδκ αδεθθή ηδξ κα επαζηεί
648

. 

 Eπζζηνέθμκηαξ ζηδκ πενζβναθή ηδξ Tζακηζάκμβθμο, δζαπζζηχκεζ ηακείξ υηζ δ 

«αθδεμθακήξ» «πακημβκςζία» ημο ζενμιυκαπμο, βζα ηδκ μπμία ηάκεζ θυβμ, δεκ είκαζ 

δοκαηυκ κα ακαθένεηαζ ζηδ βκςζηζηή ημο ζοβηνυηδζδ. Πνυηεζηαζ βζα έκα ζπήια θυβμο, 

ημ μπμίμ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα αθμνά ζημκ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

πνμζδζμνίγεηαζ ημ πμζυκ ημο ζενμιυκαπμο. Mε άθθα θυβζα, ηα ζημζπεία ηαοηυηδηαξ πμο ημο 

απμδίδμκηαζ ελδβμφκ ημ υηζ μ ζενμιυκαπμξ έπεζ πνυζααζδ ζε πάζδξ θφζεςξ πθδνμθμνίεξ 

(δ «πακημβκςζία») ιέζς ημο πνμζδζμνζζιμφ ημο ςξ μναιαηζζηή (ημ «αθδεμθακήξ»). 

Aοηυ ημ ζπήια θυβμο εα αλζμπμζδεεί ςξ πνμξ ηζξ ζοκέπεζέξ ημο βζα ηδ θμβζηή ημο 

ηεζιέκμο ζηδκ μζηεία εκυηδηα, πμο αθμνά ζημκ πνμζδζμνζζιυ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ 

εηθμνάξ ηαζ ζημ εέια ηδξ ζοζηαηζηήξ ηαζ ζοκμθζηήξ αλζμπζζηίαξ ημο. 

 Eκημφημζξ ζε έκα ηεθάθαζμ ηδξ Γπλαίθαο, ζημ δεφηενμ, ηαζ ιυκμ ζε αοηυ, ημ εέια 

ηδξ βκςζηζηήξ ζοβηνυηδζδξ πανμοζζάγεηαζ δζαθμνμπμζδιέκμ
649

. ε βεκζηέξ βναιιέξ ημ 

οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ ζε αοηυ ημ ηεθάθαζμ, θαίκεηαζ κα πνμζεββίγεζ ροπμθμβζηά ηδ 

βοκαίηα ζε ππνζεηηθή αάζδ
650

: 

 

2/ 12. Kαζ εζηνζθμβονίγακε εδχ ηαζ εηεί βονεφμκηαξ ημ ηαηυ, ηαζ ημ ανίζηακε ηαζ υπμο δεκ ήημοκ. 

2/ 13. Kαζ ιεξ ζηα ιάηζα ηδξ άζηναθηε έκα ηάπμζμκ ηζ πνπ ζ’ έθαλε λα ζηνραζηείο υηζ δ ηνεθάδα ή 

είκαζ θίβμ πμο ηδκ άθδζε ή ημκηεφεζ κα ηδκ ηοηνζιίζεζ. 

2/ 14. Kαζ ημφηδ ήηακ δ ηαημζηζά ηδξ ροπήξ ηδξ ηδξ πμκδνήξ ηαζ ηδξ αιανηςθήξ. 

2/ 15 Kαζ εθαλέξσλε ηδκ πμκδνία ηαζ ιζθχκηαξ ηαζ ζζςπχκηαξ. 

 

Tμ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ πανμοζζάγεηαζ κα ιακηεφεζ ή κα εζηάγεζ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηδκ 

εζςηενζηυηδηά ηδξ βοκαίηαξ απυ ηζξ εηθνάζεζξ ηδξ ηαζ απυ ελςηενζηά ζδιάδζα. ε ηνεζξ, 

ςζηυζμ, ζηίπμοξ ημο ηεθαθαίμο δ οπμεεηζηή αάζδ ροπμθυβδζδξ ηδξ βοκαίηαξ 

ζοκδοάγεηαζ ιε πθδνμθμνίεξ ζηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα έπεζ πνυζααζδ ιυκμ έκα αθθμημπζηχξ 

ζοβηνμηδιέκμ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ: 

                                                 
648

. Bθ.: E. Γ. Aζθακίδδξ, H Γπλαίθα ηεο Zάθπλζνο θαη ε πνηεηηθή δηαθσλία, επ.- πνμθ. A. Aθελακδνίδδξ, 

Aεήκα, Ίηανμξ, 2000: «Tμ υναια ζηδ ΓTZ είκαζ ιζα ζδζάγμοζα ροπζηή ηαηάζηαζδ εκηυξ ηδξ μπμίαξ μ 

ζενμιυκαπμξ ηίεεηαζ απέκακηζ ζηδκ απυθοηδ ελςηενζηυηδηα, αζζεδηδνζαηχξ [...] δ βηγ αθέπεζ ηδκ αδεθθή ηδξ 

ζημ υκεζνυ ηδξ ηαζ μ ζενμιυκαπμξ ημ πθδνμθμνείηαζ απυ ηδ θςκή [...]. Aθθά μ αθδβδηήξ εκ μνάιαηζ δεκ 

αθέπεζ ημ υκεζνυ ηδξ» (υ.π., 47). 
649

. Tμ ηεθάθαζμ «O ζενμιυκαπμξ πνμζπαεεί κα πανδβμνδεεί» δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηα οπυθμζπα απυ πμθθέξ 

απυρεζξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Α6). Eδχ, ςζηυζμ, αοηή πμο ιαξ εκδζαθένεζ είκαζ δ βκςζηζηή 

ζοβηνυηδζδ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ ημο δεφηενμο ηεθαθαίμο. 
650

. Γζα ηδκ ροπμθμβζηή ακάθοζδ ζε οπμεεηζηή αάζδ, αθ.: G. Genette, Figures III, υ.π., 217. 
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2/ <18>. Kαζ ιμθμκημφημ, φηαλ ήηνπλ κνλαρή, επήγαηλε ζημκ ηαενέθηδ, ηαζ ημζηχκηαξ εβέθμοκε ηζ 

έηθαζε, 

2/ <21>. Kαζ φηαλ έβιεπε ζηνλ χπλν ηεο ημ ςναίμ ημνιί ηδξ αδεθθήξ ηδξ εμχπλαε ηξνκαζκέλε. 

2/ <25>. Kαζ αηζζαλφηαλε κία θάπνηα γιπθάδα εηο ην λα ηα μαλακειεηάε κνλάρε ηεο. 

 

Eδχ ημ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ βκςνίγεζ ηζ ηάκεζ δ βοκαίηα υηακ είκαζ ιυκδ ηδξ ιπνμζηά 

ζημκ ηαενέθηδ, ηζ αθέπεζ ζημκ φπκμ ηδξ (ακηίεεηα, μ ζενμιυκαπμξ ζημ <25
μ
> ηεθάθαζμ δεκ 

αθέπεζ ηζ μκεζνεφεηαζ δ βοκαίηα) ηαζ ηζ αζζεάκεηαζ υηακ «λακαιεθεηάεζ» ηα «ηαηά» ηςκ 

άθθςκ βοκαζηχκ. Πνυηεζηαζ, δδθαδή, βζα ιζα ηοπζηή πενίπηςζδ οπμηεζιέκμο εηθμνάξ, ημ 

μπμίμ έπεζ πνυζααζδ ζηδκ εζςηενζηυηδηα ηςκ παναηηήνςκ βζα ημοξ μπμίμοξ ηάκεζ 

θυβμ
651

. 

 Έπμοιε παναηδνήζεζ υηζ δ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο είκαζ έκα ένβμ ιε ελςημπζηά 

ζοβηνμηδιέκμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ. Aοηυ ημ οπμηείιεκμ, θυβς ημο πνμζδζμνζζιμφ ημο ςξ 

μναιαηζζηή, ιεηαδίδεζ πθδνμθμνίεξ ζηζξ μπμίεξ ηακμκζηά εα είπε πνυζααζδ έκα 

αθθμημπζηχξ ζοβηνμηδιέκμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ. Eπζπθέμκ, υιςξ, ηαζ ακελάνηδηα απυ 

ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ςξ μναιαηζζηή, πανμοζζάγεηαζ ζημ 2
μ
 ηεθάθαζμ κα έπεζ πνυζααζδ 

ζηδκ εζςηενζηυηδηα ηδξ βοκαίηαξ. Aπυ πμφ πνμένπμκηαζ αοηέξ μζ πθδνμθμνίεξ (2/<18>, 

2<21>, 2<25>) ηαζ πχξ αζηζμθμβμφκηαζ;  Eδχ πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ έκαξ αηυιδ 

πανάβμκηαξ πμο πνμζδζμνίγεζ ημκ ζενμιυκαπμ. O ιμκμθμβζζηήξ είκαζ ζοββναθέαξ
652

 ηαζ ημ 

ηείιεκμ δεκ πανμοζζάγεηαζ ςξ πνμθμνζηυξ, αθθά ςξ βναπηυξ θυβμξ. O ζενμιυκαπμξ 

πενζθαιαάκεζ ζημ ηείιεκυ ημο ηυζμ ηδκ πενζβναθή ηδξ βοκαίηαξ (2
μ
 ηεθάθαζμ) υζμ ηαζ 

ηδκ ηαηαβναθή ηςκ ζδζαίηενςκ ειπεζνζχκ ημο (ηεθάθαζα 1, 3- Όζηενμ). 

 Tμ 2
μ
 ηεθάθαζμ, ςζηυζμ, δεκ πανμοζζάγεηαζ ςξ ηαηαβναθή ηςκ πνμζςπζηχκ 

εκηοπχζεςκ ημο ζενμιυκαπμο απυ ηδ βοκαίηα, αθθά ςξ πενζβναθή ηδξ βοκαίηαξ απυ έκα 

απνμζδζυνζζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ ζημ μπμίμ έπεζ εηπςνήζεζ ημκ θυβμ μ ζοββναθέαξ 

ζενμιυκαπμξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα αθδβδιαηζηυ ηείιεκμ (εκηαζζυιεκμ ζηδκ απαββεθηζηή 

ηαηδβμνία). Bνζζηυιαζηε, ζοκεπχξ, εκχπζμκ εκυξ πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ επζημζκςκζαηχκ 

                                                 
651

. Eδχ είκαζ δοκαηυκ κα δζαηοπςεεί δ ελήξ ακηίννδζδ. Mήπςξ αοηέξ μζ “πθδνμθμνίεξ” πνμηφπημοκ απυ ηα 

μνάιαηα; Χζηυζμ, ιυκμ δ πθδνμθμνία πμο αθμνά ζηα υκεζνα ηδξ βοκαίηαξ ζοκδέεηαζ ιε αοηά πμο αθέπεζ 

μναιαηζηά μ ζενμιυκαπμξ. Eπζπθέμκ, υπςξ δ «δοκαηή» ηαζ «μβθήβμνδ» θςκή πθδνμθμνεί ημκ ζενμιυκαπμ, δ 

βοκαίηα ζημ υναια μκεζνεφεηαζ θμφνηεξ, Tμφνημοξ πμο κζηάκε, ηδκ αδεθθή ηδξ κα επαζηεί, υκεζνμ πμο ηδκ 

ηάκεζ κα παιμβεθά. Kαηά ηδκ πενζβναθή, υιςξ, δ βοκαίηα αθέπεζ εθζάθηεξ, δδθαδή ημ υιμνθμ ημνιί ηδξ 

αδεθθήξ ηδξ, ηαζ λοπκά ηνμιαβιέκδ. Tέθμξ, υπςξ εα οπμζηδνζπεεί ζηδκ εκυηδηα Α6 δ πενζβναθή ηδξ 

βοκαίηαξ πνμδβείηαζ ηςκ δφμ μναιάηςκ πμο αθέπεζ μ ζενμιυκαπμξ. 
652

. O ζενμιυκαπμξ είκαζ μ ιμκαδζηυξ ιμκμθμβζζηήξ, ζημ ένβμ ημο μθςιμφ, μ μπμίμξ πανμοζζάγεηαζ κα 

βνάθεζ ηαζ, αέααζα, ζημ είδμξ ζηίπμο, ζημ μπμίμ είκαζ «ιαεδιέκμξ» (Aλαιπηηθή, 105). O Kνδηζηυξ, επίζδξ, ιε 

ιία έκκμζα, βίκεηαζ πμζδηήξ (αθ.: Α. N. Mανςκίηδξ, «Oζ επμπέξ ημο Kξεηηθνχ» [=1975]: Πίζσ Mπξνο. 

Πξνηάζεηο θαη ππνζέζεηο γηα ηε λενειιεληθή πνίεζε θαη πεδνγξαθία, Aεήκα, ηζβιή, 1986, 13-35), αθθά δεκ 

βνάθεζ. 
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επζπέδςκ, θυβς αηνζαχξ ηδξ πανμοζίαζδξ ημο ηεζιέκμο ςξ βναπημφ θυβμο. Tμ ηείιεκμ, 

απυ ηδ ζημπζά ημο ζενμιυκαπμο, είκαζ πνςημαάειζα ανενςιέκμ, ιε ηδκ ελαίνεζδ ημο 2
μο

 

ηεθαθαίμο, ημ μπμίμ ακήηεζ ζημ πεδίμ ημο πεπμζδιέκμο
653

. O ζενμιυκαπμξ, δδθαδή, 

ζοκεέηεζ ιζα πενζβναθή, ζηδνζβιέκμξ ζε ιοεμπθαζηζηέξ ηεπκζηέξ, υπςξ αοηή ηδξ 

ροπαθήβδζδξ ηαζ ηδξ ροπαθδβδιαηζηήξ ακάπηολδξ μκείνμο
654

. Aπυ ακαβκςζηζηή ζημπζά, 

ημ ηείιεκμ είκαζ δεοηενμαάειζα ανενςιέκμ, ιε ηδκ ελαίνεζδ ημο 2
μο

 ηεθαθαίμο ημ μπμίμ 

είκαζ επζημζκςκζαηά “ηνζημ”αάειζμ (απαββεθηζηά πεπμζδιέκμ εκηυξ ημο ιμκμδναιαηζηά 

πεπμζδιέκμο). 

 ηα οπυθμζπα ηεθάθαζα, δ ελςημπζηή εέζδ ημο ιμκμθμβζζηή ζημζπεζμεεηείηαζ ζηδ 

αάζδ ηδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ βκςζηζηχκ πενζμνζζιχκ ηαζ ηςκ βκςζηζηχκ ιεεμδεφζεςκ πμο 

ζζπφμοκ βζα ηα πνςημαάειζα οπμηείιεκα εηθμνάξ, ηα θοζζηά πνυζςπα, ηαεχξ μ 

ζοβηεηνζιέκμξ ιμκμθμβζζηήξ επζπεζνεί κα πνμζεββίζεζ, κα ηαηακμήζεζ άθθα θοζζηά 

πνυζςπα, ηονίςξ αέααζα ηδ βοκαίηα, αθθά ηαζ ημκ ίδζμ ημο ημκ εαοηυ ηαζ ημ πθαίζζμ ηδξ 

φπανλήξ ημο. O θυβμξ ημο βζα ημοξ άθθμοξ παναηηήνεξ δζαιμνθχκεηαζ ςξ ενχηδζδ, ςξ 

ζοιθναζηζηή απυπεζνα ηαηακυδζήξ ημοξ, αθθά ηαζ ςξ απάκηδζδ ζημ θυβμ ηςκ άθθςκ, δ 

μπμία έπεζ αλζμθμβζηή ηαηεφεοκζδ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα δζαθμβζηή ζπέζδ ιε εκενβδηζηυ 

παναηηήνα. ε αοηυ ημ πθαίζζμ, ηδξ δζαθμβζηήξ ζπέζδξ ιε ημοξ άθθμοξ, εκηάζζεηαζ δ 

πμζδηζηή ημο δνάζδ, δδθαδή δ ζφκεεζδ ηδξ πενζβναθήξ, δ ηαηαβναθή ηςκ ειπεζνζχκ 

(μναιαηζηχκ ηαζ άθθςκ), δ ζφκηαλδ ημο ένβμο εκ βέκεζ. 

 O ζενμιυκαπμξ αδζάημπα πνμζπαεεί κα ενιδκεφζεζ ηα θυβζα ηαζ ηζξ πνάλεζξ ηςκ 

παναηηήνςκ. Έηζζ, ζοκμιζθεί, παναημθμοεεί, ηάπμηε ηαθοιιέκμξ, ηζξ πνάλεζξ ηςκ άθθςκ, 

επζπεζνεί κα ελδβήζεζ ζφιαμθα, ζημπάγεηαζ ηαζ, ηονίςξ, βνάθεζ: 

 

1/ 2. ,ηζ εβφνζγα απυ ημ ιμκαζηήνζ ημο A<βίμο> Αζμκοζίμο, υπμο είπα πάεζ γηα λα κηιήζσ κε 

έλα<λ> θαιφγεξν γηα θάηη ππφζεζεο ςπρηθέο <ηαζ> βζα δέδζεξ βζα ημ έεκμξ πμο πμθειάεζ, 

 

6<23>/ 1. Kαζ αηθμφεδζα ηεξ βοκαίηεξ ημο Mζζμθμββζμφ, μζ μπμίεξ εζηνςεήηακε ζη‟ αηνμβζάθζ, 

ηαζ εβχ ήιμοκα απυ πίζς απυ ιία θνάπηδ ηαζ εημίηαγα. 

 

                                                 
653

. ημ ηεθάθαζμ, πθήνςξ επζηεκηνςιέκμ ζηδκ βοκαίηα, δ αθδβδιαηζηή πανμοζία, απυ ηδ ζημπζά ηδξ 

εββναθήξ ημο αθδβδιαηζημφ εβχ, είκαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβδ. Aηυιδ ηαζ μζ ζηίπμζ πμο αθμνμφκ ζηδκ 

ειθάκζζδ ηδξ βοκαίηαξ δεκ ζοκανημφκ ημ πενζβναθυιεκμ ακηζηείιεκμ ιε έκα εβχ- παναηδνδηή, αθθά ιε ημκ 

πθάβζμ ηνυπμ ημο α‟ ηαζ β‟ βναιιαηζημφ πνμζχπμο: «2/ 3. Kαζ αοηυ ημ ιζηνυ ημνιί επενπαημφζε βμνβυηαηα, 

ηαζ μζ ανιμί ηδξ εθαηλφληαλε λεηθείδςημζ. 2/ 4. Eίπε ημ ιμφηνμ ηδξ ηδ ιμνθή ημο ηαθαπμδζμφ, ηαζ έβιεπεο 

έκα ιεβάθμ ιάηνμ, ακ εθνίηαδεο απυ ηδκ άηνδ ημο πδβμοκζμφ χξ ηδκ άηνδ ημο ηεθαθζμφ. 2/ 6. Kαη φπνηνο 

ήζειε ζηκψζεη ηδκ πζεαιή βζα κα ιεηνήζεζ ηδ βοκαίηα, ήζει’ εχξεη ημ ηέηανημ ημο ημνιζμφ ζημ ηεθάθζ». 
654

. Γζα ηδκ ηεπκζηή ηδξ ροπαθήβδζδξ αθ.: Dorrit Cohn, Transparent..., υ.π., 21- 57· βζα ηδκ ροπαθδβδιαηζηή 

ακάπηολδ μκείνμο, αθ.: υ.π., 49- 52. 
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7<24>/ <16>. Kαζ είπα ιέζα ιμο: «O Kφνζμξ ιμο έζηεζθε εημφηδ ηδ εςνζά, βζα ζφιαμθμ ζημηεζκυ 

ηδξ εέθδζήξ ημο». 

7<24>/ <17> Γζα ημφημ εβχ, παναηαθχκηαξ εενιά ημκ Kφνζμ κα ηαηαδεπηεί κα ιε αμδεήζεζ βζα κα 

ηα<ηα>θάας αοηυ ημ ζφιαμθμ, εζίιςζα ημ ηνεαάηζ. 

 

1/ 17. Kαζ βονεφμκηαξ κα ζδχ εάκ ιέζα ζε αοηή ηδ<κ> ροπή, εζξ ηδκ μπμίακ ακαανάγεζ δ ηαηία ημο 

αηακά, ακ έπεζε πμηέ δ απεεοιζά ημο παναιζηνμφ ηαθμφ, 

1/ 18. έπεζηα πμο εζηάεδηα κα ζοθθμβζζηχ ηαθά, φρςζα ημ ηεθάθζ ιμο ηαζ ηα πένζα ιμο ζημκ 

Oονακυ ηαζ εθχκαλα: «Θε ιμο, ηαηαθαααίκς πςξ βονεφς έκα ηθςκί αθάηζ ιεξ ζημ εενιυ». 

 

O ιμκμθμβζζηήξ επζπεζνεί ζηαεενά κα ηαηακμήζεζ θυβζα ηαζ πνάλεζξ ιε ηνυπμ 

ζοιθναζηζηυ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, δ πκεοιαηζηή δζαηαναπή ηδξ βοκαίηαξ ηαζ δ ιμζπεία, 

δ αθθαβή ζηδ ζηάζδ ηςκ Mεζμθμββζηζζζχκ έκακηζ ηδξ επαζηείαξ, δ ακηαπυηνζζδ ηςκ 

Zαηοκείςκ ζηζξ «νχηδζεξ» ηςκ Mεζμθμββζηζζζχκ, ελδβμφκηαζ ζε έκα μνζζιέκμ πθαίζζμ: 

 

2/ <24>. Aθθά, ιζθχκηαξ πάκηα βζα ηα ηαηά ηςκ άθθςκ βοκαζηχκ, έζςζε μ κμοξ ηδξ ηαζ 

επονχεδηε. 

2/ <27>. Aθθά, επεζδή αβνίημοκε πμο ηδκ έθεβακ άζηδιδ, εαθάθηδηε δ θζθαοηία ηδξ, ηαζ 

εηνζιάηζζε, 

 

3<20>/ 3. ηδκ ανπή εκηνεπυκηακε κα‟ αβμοκε ηαζ επνμζιέκακε ημ ζημηάδζ βζα κ‟ απθχζμοκ ημ 

πένζ, επεζδή δεκ ήηακε ιαεδιέκεξ· 

3<20>/ <6>. Aθθά, υηακ επενζζζέρακε μζ πνείεξ, ηεξ έαθεπε μ ηυζιμξ κα ηνέπμοκε ηα ηνίζηναηα, 

ηα ζηαονμδνυιζα, ηα ζπίηζα, ηα ακχβζα ηαζ ηα παιχβζα, ηεξ εηηθδζίεξ, ηα λςηηθήζζα, βονεφμκηαξ. 

3<20>/ <8>. ηαζ δεκ ημοξ έθεβε ηακέκαξ ημ υπζ, βζαηί μζ νχηδζεξ ηςκ βοκαζηχκ ήηακε ηεξ 

πενζυηενεξ θμνέξ ζοκηνμθζαζιέκεξ απυ ηεξ ηακμκζέξ ημο Mζζμθμββζμφ, ηαζ δ βδ έηνειε απυ ηάημο 

απυ ηα πυδζα ιαξ. 

 

Aνπζηά ημοθάπζζημκ, μ ζενμιυκαπμξ, εέθεζ κα απμθφβεζ έκα απυθοημ ιέηνμ ηνίζδξ. Έηζζ, 

υηακ απμηοβπάκεζ κα ανεζ δίηαζμοξ ακενχπμοξ «ηαηά ηδ Θεία Γναθή» (1/ 7), ζφιθςκα, 

δδθαδή, ιε έκα εεσηυ ιέηνμ, πανδβμνζέηαζ ζηνεθυιεκμξ ζε έκα ιέηνμ πζμ “ακενχπζκμ”: 

«1/ 15. Kαζ <μ> κμοξ ιμο εγαθίζηδηε απυ ημ ιεβάθμκ ανζειυ· υιςξ ιε πανδβμνμφζε ημ κα 

αθέπς πςξ ηαεέκαξ ηάηζ ηαθυ είπε απάκμο ημο». Χζηυζμ, δ ζοιαζααζηζηή ηαζ ανηεηά 

ηαεδζοπαζηζηή πνμμπηζηή ημο ζενμιυκαπμο, οπμκμιεφεηαζ απυ ηδκ εζηυκα ηδξ βοκαίηαξ 

(ηδξ, ηαηά ημκ Αζάαμθμ, «ροπήξ ηαηελμπήκ» Aλαιπηηθή, 155, ηνίηδ επελενβαζία). 
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 O ζενμιυκαπμξ εα ήεεθε έκακ ηυζιμ ζημκ μπμίμ ημ ηαηυ κα ιδκ ιπμνεί κα 

δζεηδζηήζεζ απυθοηδ ηονζανπία, αθθά ακαηαθφπηεζ (ηαζ ημο απμηαθφπηεηαζ μναιαηζηά) 

έκαξ ηυζιμξ, υπμο ημ ηαηυ ειθακίγεηαζ πακημφ, ζε δζάθμνεξ ιμνθέξ, δζαααειζζιέκμ, 

αθθά ηαζ απυθοημ
655

. Πνέπεζ, επίζδξ, κα ζδιεζςεεί υηζ μ ζενμιυκαπμξ πνμζπαεεί κα 

απμθφβεζ ηδ θνίηδ ηδξ απμηαθοπηζηήξ εζηυκαξ ημο απυθοημο ηαημφ, ηαηαθεφβμκηαξ, 

ακεπζηοπχξ, ζηδκ εκαθθαηηζηή ιδ- απμηαθοπηζηή εζηυκα ηαζ ζημκ ζημπαζιυ: 

 

8<25>/ <19>. Kαζ έθνζλα ηαζ έζηνζρα ζηδκ ακηίηνο ιενία ημ πνυζςπυ ιμο ηαζ ελακάζακε ημ ιάηζ 

ιμο ζημ<κ> ηαενέθηδ, μ μπμίμξ δεκ έδεζπκε πανά ηδ βοκαίηα ιμκαπή ηαζ ειέ ηαζ ημ θςξ. 

8<25>/ <22>. Kαζ άνπζζα κα ζοθθμβζζηχ απάκμο ζηδ δζηαζμζφκδ ημο Θεμφ, πμο εε κα‟ καζ αοηή 

ηδκ διένα θακμφζζιδ· ηαζ ημ ιάηζ (πνμζδθςιέκμ ζημ<κ> ηαενέθηδ) ειπμδίζηδηε απυ ημ θμβζζιυ· 

8<25>/ <23> αθθά αημθμφεςξ μ θμβζζιυξ ειπμδίζηδηε απυ ημ ιάηζ. 

 

H ηνίζζιδ ιεηαζηνμθή ςξ πνμξ ημ πχξ μ ζενμιυκαπμξ απμηνίκεηαζ ζημ ηαηυ ζοιααίκεζ 

υηακ ακαβκςνίγεζ υηζ δεκ ιπμνεί κα ακηθήζεζ πανδβμνία απυ ηδκ ανπζηή ζοιαζααζηζηή ημο 

πνμμπηζηή ηαζ ηδκ ακαπθδνχκεζ ιε ηδκ πανδβμνία πμο ημο δίκεζ δ βναθή, δ εκενβδηζηή 

απυηνζζδ ζημ ηαηυ (2
μ
 ηεθάθαζμ). 

 O ιμκμθμβζζηήξ, υιςξ, δεκ είκαζ μ ιυκμξ ζημ ηείιεκμ, μ μπμίμξ ηαηακμεί 

ζοιθναζηζηά ηαζ αλζμθμβεί ηα θυβζα ηαζ ηζξ πνάλεζξ ηςκ άθθςκ, δεδμιέκμ δζυθμο ζφκδεεξ 

πνμηεζιέκμο βζα ιμκμδναιαηζηυ πμίδια. Mεηά ηδ ζηδκή ημο ιμκμθυβμο ηδξ βοκαίηαξ ζημ 

5<22μ> ηεθάθαζμ, βζα πανάδεζβια, μ ζενμιυκαπμξ παναημθμοεεί ιένμξ ιζαξ ζογήηδζδξ 

ηςκ δζςβιέκςκ απυ ηδ βοκαίηα Mεζμθμββζηζζζχκ: 

 

6<23>/ <3>. Kαζ ιζα ηυνδ, αδεζάγμκηαξ υ,ηζ ηαζ ακ είπε, είπε: »Aημφζ‟ηε, ζοθμνά, ηζ ιαξ είπε αοηή 

δ βοκαίηα; Aημφζηδηε πμηέ απυ Tμφνημ, απυ Aνάπδ;» 

6<23>/ <4>. Kαζ δ ιάκα ηδξ, αάκμκηάξ ηδξ ημ πένζ ζημ ζηυια: «Kθείζ‟ημ», ηδξ είπε, «ηαζ ιδκ 

εζπείξ πμηέ θυβμ απυ αοηά. Eδχ ζηδ Zάηοεμ ιαξ εηάιακε ηαθυ ηαζ ηα ζηοθζά ημοξ». 

 

παναθθαβή 6<23>/ <4>. Kαζ δ ιάκα ηδξ, αάκμκηάξ ηδξ ημ πένζ ζημ ζηυια: «Kθείζ‟ημ», ηδξ είπε, 

«ηαζ ιδκ εζπείξ πμηέ θυβμ απυ αοηά. Eδχ ζηδ Zάηοεμ ιαξ εηάιακε ηαθυ ηαζ ηα ζηοθζά ημοξ». Δελ 

ην μέξεηο ηη είρε πνπ ηελ έζιηβε θαη απηή. 

 

                                                 
655

. Πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ υηζ ημ ηαηυ ζηδκ ηφνζα ιμνθή εηδήθςζήξ ημο, ηδ δζπαζηζηή, πμο μδδβεί 

ζηδκ πηχζδ δεκ ειθακίγεηαζ ιυκμ ζηδ βοκαίηα (εηεί απυθοηα), αθθά ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο εεκζημφ 

αβχκα. H οπμκυιεοζδ ηδξ ζοιαζααζηζηήξ πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή βζα ηδκ πανμοζία ημο ηαημφ δεκ 

πνμηφπηεζ ιυκμ απυ ηα δφμ αοηά ηονίανπα δεδμιέκα. ημ πθαίζζμ αοηυ ιπμνεί ηακείξ κα ακαηαθέζεζ ηαζ ηδκ 

ειθάκζζδ ημο ηαημφ ιέζα απυ ημ πδβάδζ (: δ εεία δςνεά ηαζ μ δζάαμθμξ), ζηδκή πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδ 

δεφηενδ επελενβαζία ημο ένβμο, αθθά αλζμπμζείηαζ ζηδκ ηνίηδ. 
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H Mεζμθμββίηζζζα, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ παναθθαβή, εειαημπμζεί ηδ ζοζηαηζηή 

ααεααζυηδηα ζηδκ μπμία εββνάθεηαζ μ θυβμξ υηακ ενιδκεφεζ ημοξ άθθμοξ. H αμφθδζδ ηδξ 

Mεζμθμββίηζζζαξ κα εηπςνήζεζ ζηδκ βοκαίηα ημ δζηαζμθμβδηζηυ ηςκ άδδθςκ ηζκήηνςκ, 

ηα μπμία εα ηαεζζημφζακ ηαηακμδηή ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ, είκαζ άιεζα ζοκανηδιέκδ ιε ημ 

βεβμκυξ υηζ δ βοκαίηα είκαζ Zαηοκεία ηαζ μ ζπμθζαζιυξ ζε αάνμξ ηδξ εα ιπμνμφζε κα 

εεςνδεεί ςξ απανζζηία πνμξ ημοξ Zαηφκεζμοξ ςξ ζφκμθμ. 

 Oζ Mεζμθμββίηζζζεξ, βεκζηυηενα, πανμοζζάγμκηαζ κα έπμοκ μνζζιέκα ημζκά 

παναηηδνζζηζηά (ζδίςξ ηδ κηνμπή πμο αζζεάκμκηαζ βζα ηδκ πναηηζηή ηδξ επαζηείαξ). 

Aηυιδ, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ιία απυ αοηέξ απεοεφκεηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ («Aδεθθάδεξ» 

6<23>/ <5>) πανμοζζάγεηαζ ςξ ακηζπνμζςπεοηζηυξ υθςκ. H πνμμπηζηή ηςκ 

Mεζμθμββζηζζχκ δζαηνίκεηαζ απυ ηα ζημζπεία ηδξ αλζμπνέπεζαξ ηαζ ηδξ μιυκμζαξ. 

Eκημφημζξ, δεκ είκαζ δφζημθμ κα δζαηνίκεζ ηακείξ ηαζ αημιζηά παναηηδνζζηζηά ζηζξ 

ακηζδνάζεζξ ηςκ ηνζχκ άθθςκ Mεζμθμββζηζζζχκ: δ ακηαπμδμηζηή ζηάζδ ηδξ πνχηδξ 

έκακηζ ημο θυβμο ηδξ βοκαίηαξ (ηεθάθαζμ 5
μ
<22

μ
>, ζηίπμξ 10), ημ δέμξ ηδξ κεανήξ 

Mεζμθμββίηζζαξ, ηαεχξ ζοβηνίκεζ ημκ θυβμ ηδξ βοκαίηαξ ιε θυβμ Tμφνημο ή Aνάπδ 

(άκδνα ηαζ εεκζημφ ακηζπάθμο), ηαζ ημκ ανίζηεζ θζβυηενμ ηνμιενυ· ηαζ, αέααζα, δ 

αλζμπνεπήξ ακηίδναζδ ηδξ Mεζμθμββίηζζζαξ πνμξ ηδκ ηυνδ ηδξ, υπςξ ζπμθζάζηδηε 

παναπάκς. 

 O “ααέααζμξ” ηνυπμξ ηαηακυδζδξ (μ μπμίμξ ζηδκ παναθθαβή ημο ζηίπμο 23/ 4 

είκαζ ειπνυεεημξ ηαζ εζηζαζιέκμξ ζηδκ ηαηακυδζδ εκυξ παναηηήνα) απμηεθεί επίζδξ ημκ 

ηνυπμ πμο εα ζοκηυκζγε ημοξ θυβμοξ ηςκ παναηηήνςκ ζε μθυηθδνμ ημ ηεθάθαζμ βζα ημ 

«Γεκζηυ ακαηάηςια ηδξ πυθδξ»: 

 

Kαζ μζ ιμφνεξ ηςκ [ηεκυ] είπακε πάζεζ ηδκ πενδθάκζα ηαζ επενπαημφζακ πθςιμφη<ζ>ζημζ, βζαηί 

δελ ήμεξα<λ> πχξ εα ηεθεζχζεζ δ οπυεεζδ. (Aλαιπηηθή, 36) 

ηδ ζηδκή ημο ακαηαηχιαημξ ηδξ Zαηφκεμο ιε ηζξ ηακμκζέξ απυ ημ Mζζμθμββζ, αο είλαη ζε φιε ηελ 

Oπηαζία θαζαξή ηνχηε ε ηδέα ηεο Aβεβαηφηεηαο ηεο Πηψζεο· ηαζ ιάθζζηα πςξ οπάνπεζ ηάπμζα 

εθπίδα ακάιζηηδ ςζηυζμ ιε ακδζοπία: ημοξ Zαηοκεζκμφξ πμο ιζθάκε ιεηαλφ ημοξ, ζηδ βοκαίηα 

πμο ηάκεζ ηδκ μιζθία ζηδκ αηνμβζαθζά, ζηδκ πνμζεοπή πμο θέεζ ιία άθθδ. Έηζζ εα ηάιεζ ηνμιενή 

εκηφπςζδ δ Πνμθδηεία βζα ηδκ πηχζδ ζακ ηζιςνία βζα ηδκ Αζπυκμζα. (Aλαιπηηθή, 38) 

 

ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζηδκή, υιςξ, δ ααεααζυηδηα απμηεθεί ημκ παναηηδνζζηζηυ ηνυπμ 

πνμζέββζζδξ υθςκ (αοηχκ πμο ακαθένμκηαζ ζημ πνχημ ζδιείςια ηαζ, ζφιθςκα ιε ημκ 

Aθελίμο, εκδέπεηαζ κα είκαζ μζ Άββθμζ ή μζ πθμφζζμζ
656

, ηαζ αοηχκ πμο ακαθένμκηαζ ζημ 

                                                 
656

. Δηνλπζίνπ Σνισκνχ Πνηήκαηα θαη Πεδά..., υ.π., 457. 
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δεφηενμ) ζημ εέια ημο αβχκα, εζηζάγεηαζ, δδθαδή, υπζ ζημ επίπεδμ ημο αημιζημφ, αθθά 

ζημ επίπεδμ ημο ζοθθμβζημφ. 

 Aπυ ημοξ δεοηενεφμκηεξ παναηηήνεξ ζημ ένβμ, εηείκμξ μ μπμίμξ πανμοζζάγεηαζ ςξ 

ηαηελμπήκ ελανηδιέκμξ απυ ημοξ άθθμοξ είκαζ μ παηέναξ ηδξ βοκαίηαξ (αθ. ημκ ζημπαζιυ 

«Il vecchio sarà sempre ridicolo e timido», Aλαιπηηθή 130). οβηεηνζιέκα, μ παηέναξ 

πενζμνίγεηαζ κα επακαθαιαάκεζ θυβζα ή εκένβεζεξ ηςκ άθθςκ (ιε ημ παναηηδνζζηζηυ ηδξ 

επακάθδρδξ ζοκδέεηαζ δ πανμιμίςζδ ημο πνμζχπμο ημο ιε ηγίηγζηα· ηεθάθαζμ 6
μ
, ζηίπμξ 

<17>). Έηζζ, ζημ 7
μ
 ηεθάθαζμ (ζηίπμξ 9) μ παηέναξ λακαθέεζ ηα θυβζα ηδξ «δοκαηήξ ηαζ 

μβθήβμνδξ θςκήξ», υπςξ ηαζ ζημ 8
μ
 (ζηίπμζ 6 ηαζ 7), ιε ηδ δζαθμνά υηζ ηαηαθεφβεζ ηαζ ζε 

απακςημφξ υνημοξ, δίκμκηαξ έιθαζδ ζημ υηζ υζα θέβμκηαζ είκαζ δ αθήεεζα. Tέθμξ, ζημ 9
μ
 

ηεθάθαζμ μ βένμξ ηαηανζέηαζ ηδκ ηυνδ ημο, υπςξ αηνζαχξ ηάκεζ ηαζ δ ιδηένα ηδξ
657

. 

 O πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ιδηένα ηδξ βοκαίηαξ, ςξ ιεηαθοζζηήξ πανμοζίαξ, ηδξ 

πανέπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα βκςνίγεζ πνάβιαηα πμο ηακμκζηά δεκ εα ήηακ ζε εέζδ κα 

βκςνίγεζ. Yπμδεζηκφεζ ζηδ βοκαίηα υηζ δ ηυνδ ηδξ ηδκ «παναιμκεφεζ» πίζς απυ ηδκ πυνηα 

ηδξ ηνεααημηάιαναξ
658

. Γκςνίγεζ αηυιδ υηζ ζημ πανεθευκ δ βοκαίηα έηακε αηνζαχξ ημ 

ίδζμ, υηακ δ βοκαίηα απμιάηνοκε ζοκαζζεδιαηζηά ηδ ιδηένα ηδξ, βζαηί ηδκ θμαυηακ. Mε 

ημκ ίδζμ ηνυπμ ηαζ δ ηυνδ απμιαηνφκεζ ηδ βοκαίηα, βζαηί, επίζδξ, ηδκ θμαάηαζ. ηδκ 

πενίπηςζδ αοημφ ημο παναηηήνα, δ πθδνμθμνζαηή αλζμπζζηία δζυθμο δεκ ζοκμδεφεηαζ απυ 

ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ παεχκ πμο ηδκ μδήβδζακ ζηδ ζφβηνμοζδ ιε ηδκ ηυνδ ηδξ. H ηνίζδ 

ηδξ βζα ηδκ βοκαίηα (9<26>/ <5> «ηαηυ ηαζ ακάπμδμ εδθοηυ») ηαζ δ επακάθδρδ ηδξ 

                                                 
657

. O μθςιυξ πνμαθδιαηίζηδηε βζα ηδκ πνμζεήηδ ιζαξ ζηδκήξ, ζηδκ μπμία μ βένμξ εα έαθεπε έκα 

ιεβαθμιακέξ υκεζνμ υηζ είκαζ ααζζθζάξ (δ επζεοιία υπςξ οθμπμζείηαζ ζημ υκεζνμ), ηαζ εα θαζκυηακ δ 

αδοκαιία ημο κα ακαβκςνίζεζ ημκ εαοηυ ημο ζημκ ηαενέθηδ. Kαζ μζ δφμ πενζζηάζεζξ έπμοκ ήδδ αλζμπμζδεεί 

βζα ηδ δζαβναθή ημο παναηηήνα ηδξ βοκαίηαξ· δ βοκαίηα αθέπεζ ζημ υκεζνυ ηδξ κίηεξ ηςκ Tμφνηςκ ηαζ ηδκ 

αδεθθή ηδξ κα γδηζακεφεζ (δ επζεοιία υπςξ οθμπμζείηαζ ζημ υκεζνμ)· επίζδξ, αδοκαηεί κα ακαβκςνίζεζ ημκ 

εαοηυ ηδξ ζημκ ηαενέθηδ. 
658

. O η. Aθελίμο εεςνεί υηζ ζε αοηυ ημ ζδιείμ ημ ηείιεκμ είκαζ ακηζθαηζηυ· υηζ δεκ είκαζ δοκαηυκ δ ηυνδ κα 

είκαζ ηαοηυπνμκα γςκηακή ηαζ κεηνή ηαζ υηζ «ακ μ μθςιυξ μνζζηζημπμζμφζε ημ εάκαημ ηδξ ηυνδξ, εα 

αθαζνμφζε ηδ ζηδκή ηδξ ηθεζδανυηνοπαξ ηαζ υθδ ηδ θνάζδ ηδξ βνζάξ» (Δηνλπζίνπ Σνισκνχ Πνηήκαηα θαη 

Πεδά..., υ.π., 459). H άπμρδ ημο Πμθίηδ βζα ημ εέια είκαζ υηζ δ βοκαίηα είπε δφμ παζδζά (H Γπλαίθα..., υ.π., 

1944, 14). Aηυιδ, δζαηοπχεδηε δ άπμρδ υηζ «ίζςξ μ μθςιυξ εέθεζ πανμφζεξ ζημ πεζνυβναθμ ηαζ ηζξ δφμ 

ακηζεεηζηέξ εζηυκεξ ηδξ ηυνδξ, ηδ γςκηακή ηαζ ηδκ πεεαιέκδ, ηαζ πςνίξ κα επδνεάγεζ μφηε κα πμθειά δ ιία 

ηδκ άθθδ- ηαιζά δεκ απςεείηαζ, ζοκοπάνπμοκ» (E. Γ. Aζθακίδδξ, H Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο..., υπ. 37). Eίκαζ 

δοκαηυκ, ςζηυζμ, κα δζαηοπςεεί ηαζ ιζα άθθδ οπυεεζδ. Aθεκυξ, ζημ υναια «αίνεηαζ μ ειπεζνζηυξ πνυκμξ» 

(Γ. Bεθμοδήξ, Γεξκαληθέο πεγέο..., υ.π., 195). Aθεηένμο, αοηυ ημ μπμίμ θαιαάκεζ πχνα δεκ είκαζ έκα ηαεανυ 

“ιέθθμκ” ημ μπμίμ παναημθμοεεί μ ζενμιυκαπμξ απυ έκακ ιδ- πνυκμ. O ζενμιυκαπμξ απμηεθεί εζζαμθή ημο 

πανυκημξ ζημ ιέθθμκ, πνάβια πμο απμννοειίγεζ ηδκ πνμκζηυηδηα ημο πνυκμο ηαζ ηδκ ακαπθδνχκεζ ιε ιία 

πςνζηή ακηίθδρή ημο. Mε αάζδ αοηά, δ ζηδκή ηδξ ηυνδξ, πμο «παναιμκεφεζ» ηδ βοκαίηα απυ ηδκ 

ηθεζδανυηνοπα ηδξ ηνεααημηάιαναξ, εκδέπεηαζ κα απμηεθεί ζηδκή πμο έθααε πχνα ηαηά ημ “πανεθευκ”. Tζ 

παναημθμοεεί δ ηυνδ ιέζα απυ ηδκ ηθεζδανυηνοπα; Aοηυ δεκ ημ βκςνίγμοιε (ίζςξ ηάπμζα ενςηζηή 

ζοκεφνεζδ ηδξ ιάκαξ ηδξ, ίζςξ, απθχξ, ημ ηζ ηάκεζ δ ιάκα ηδξ ιέζα ζημ δςιάηζμ;). Πνυηεζηαζ θμζπυκ βζα 

εζηυκεξ μζ μπμίεξ ζοκοπάνπμοκ. Έκα πανεθευκ ηαζ έκα πανυκ πμο εκμθεαθιίγμκηαζ ζημ ιέθθμκ ηαζ 

οπμκμιεφμοκ ηδκ “ηακμκζηή” ακηίθδρδ βζα ηδ νμή ημο πνυκμο, αθθά ηονίςξ ζοκεέημοκ έκακ άθθμο ηφπμο 

πνυκμ, μ μπμίμξ πνμζθαιαάκεηαζ ιε πςνζηά δεδμιέκα. 
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ηαηάναξ ζε αάνμξ ηδξ δεκ θαίκεηαζ κα ζοκδέεηαζ ιε ημ υηζ απμιάηνοκε ζοκαζζεδιαηζηά 

ηδκ ιδηένα ηδξ ηαζ ηδκ ηαηαζηυπεοε: 

 

9<26>/ 2. «Eημφηδ ηδ ζηζβιή ημ ιάηζ ηαζ ημ αοηί ημο παζδζμφ ζμο ζε παναιμκεφεζ απυ ηδ<κ> 

ηθεζδςκυηνμοπα, ηαζ ζε απμιαηναίκεζ, βζαηί ζηζάγεηαζ ημ ηαηυ ζμο· ηαζ έηζζ έηαιε<ξ> ηαζ εζφ ι‟ 

ειέ. 

9<26>/ <3>[ιία ζεθίδα άβναθδ] 

9<26>/ <4> »Γηα ηνχην ζυδςζα ηδ<κ> ηαηάνα ιμο, υηακ αζήιαζκακ υθεξ μζ εηηθδζζέξ ηδκ διένα 

ημο Πάζπα, βμκαηζζιέκδ ηαζ λέπθεηδ εζξ ηδ<κ> πίηνα ηδξ ροπήξ ιμο. 

 

Tμ «Γζα ημφημ» ακαθένεηαζ, ίζςξ, ζε ηάπμζεξ άθθεξ πνάλεζξ ηδξ βοκαίηαξ, μζ μπμίεξ δεκ 

ειθακίγμκηαζ ζημ ηείιεκμ, πμο πανμοζζάγεζ ηεκυ ζε αοηυ ημ ζδιείμ (Aλαιπηηθή, 128). 

 Oζ δφμ ιεηαθοζζηέξ ειθακίζεζξ, δ εεά ηαζ δ «δοκαηή ηαζ μβθήβμνδ θςκή», 

ιμθμκυηζ παναηηήνεξ πνμζδζμνζζιέκμζ, δεκ θεζημονβμφκ ζημ ηείιεκμ ςξ θμνείξ 

πνμμπηζηήξ, μφηε ιεηέπμοκ επί ίζμζξ υνμζξ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ παναηηήνεξ ζηδ δζαθμβζηή 

ζφζηαζδ ημο ηεζιέκμο. O πνμζδζμνζζιέκμξ παναηηήναξ ημο πμζμφ ημοξ δεκ αλζμπμζείηαζ 

βζα κα πνμςεδεεί μ εκδεπυιεκμξ παναηηήναξ ημο θυβμο ημοξ, αθθά, ακηίεεηα, αλζμπμζείηαζ 

βζα κα απμδμεεί ηφνμξ ζημ θυβμ ημοξ. H ηεζιεκζηή ημοξ θεζημονβία είκαζ ιεζμθααδηζηή 

ηαζ ιεηααζααζηζηή. Mεζμθααμφκ ακάιεζα ζημκ ζενμιυκαπμ ηαζ ζηδ εεία ηάλδ ηαζ 

ιεηααζαάγμοκ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ζημ ιέθθμκ ημο αβχκα ζημ Mεζμθυββζ ηαζ ζημ 

ιέθθμκ ηδξ βοκαίηαξ. Aηυιδ, ηυζμ δ εεά υζμ ηαζ δ θςκή ιεηααζαάγμοκ ζημκ ζενμιυκαπμ 

ηνλ ιφγν ημο ιέθθμκημξ: δ πηχζδ ημο Mεζμθμββίμο εα επέθεεζ ςξ ηζιςνία βζα ηδ δζπυκμζα· 

δ πηχζδ ηδξ βοκαίηαξ πνμηφπηεζ απυ ηδ αμφθδζδ ημο Θεμφ βζα εηδίηδζδ. Aηυιδ, δ 

«δοκαηή ηαζ μβθήβμνδ θςκή» είκαζ εηείκδ δ μπμία ηαεζζηά ζαθέξ ζημκ ζενμιυκαπμ υηζ 

απμηεθεί επζθεβιέκμ απμδέηηδ ημο εεσημφ ιδκφιαημξ («Χ Αζμκφζζε Iενμιυκαπε, ημ 

ιέθθμκηα εε κα βεκεί ηχνα γηα ζε πανυκ· αηανηένεζ ηαζ αθέπεζξ εηδίηδζζκ Θεμφ»· ζηίπμξ 

7, ηεθάθαζμ 7
μ
). Oζ δφμ αοηέξ πανμοζίεξ απμηεθμφκ ημοξ θμνείξ ιίαξ αάζδξ 

πθδνμθμνζαηήξ ηαζ αλζμθμβζηήξ αεααζυηδηαξ. 

 O παναηηήναξ μ μπμίμξ έπεζ δζαβναθεί ιε ημκ πζμ έκημκμ ηνυπμ ςξ εκενβδηζηυξ 

ιέημπμξ ζηδ δζαθμβζηή δζαδζηαζία, αιέζςξ ιεηά ημκ ίδζμ ημκ ιμκμθμβζζηή, είκαζ μ 

παναηηήναξ ηδξ βοκαίηαξ. Kαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ πμο παναηίεεηαζ εηηεκχξ μ θυβμξ ηδξ, 

απμδέηηεξ είκαζ βοκαίηεξ· μζ Mεζμθμββίηζζζεξ ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, δ αδεθθή ηδξ (ζημ 

ηαναβιέκμ ηδξ ιοαθυ) ζηδ δεφηενδ. Kαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ μ θυβμξ ηδξ βοκαίηαξ 

εηθνάγεζ παναδεζβιαηζηά ηδ ιμκμπνμμπηζηή θμβζηή. H βοκαίηα είκαζ δ ηαπφπμπηδ 

ενιδκεφηνζα, δ μπμία επζπεζνεί κα επζαάθεζ έκα ιμκμθμβζηυ ιμκηέθμ επζημζκςκίαξ, κα 
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απμζζςπήζεζ ημκ θυβμ ηςκ άθθςκ ηαζ κα επζαάθεζ ηδ δζηή ηδξ πνμμπηζηή, δ μπμία ανίεεζ 

ηοθθχκ αεααζμηήηςκ. O ζενμιυκαπμξ ηυζμ ζηδκ πενζβναθή ηδξ βοκαίηαξ υζμ ηαζ ζημ 

10
ν
<27> ηεθάθαζμ επζιέκεζ ζε έκα ζημζπείμ ημο ηνυπμο πμο πνμζεββίγεζ ημοξ άθθμοξ, ηδκ 

οπμρία: 

 

2/ <22> O θευκμξ, ημ ιίζμξ, δ οπμρία, δ ρεοηία, ηδξ εηνααμφζακε πάκηα ηα ζςεζηά, 

 

10<27>/ <7>. Kαζ ηδκ άθδζε μ κμοξ, αθθά ηα πάεδ δεκ ηδκ αθήζακε: δ οπμρία, δ ζηθδνυηδ, δ 

ηαηία, ημ ακαβέθαζια
659

. 

 

Tμ εέια ηδξ οπμρίαξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ελςημπζηή ζοβηνυηδζδ ημο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ 

ηαζ ιε ηδ ζοζηαηζηή ααεααζυηδηά ημο ζε ζπέζδ ιε ηα ηίκδηνα ηαζ ημκ εζςηενζηυ θυβμ ηςκ 

άθθςκ παναηηήνςκ. H οπμρία, ζηδκ πενίπηςζδ οπμηεζιέκςκ εηθμνάξ, υπςξ δ βοκαίηα, 

δδθαδή παναηηήνςκ ιε δζαηαναβιέκδ πνμζςπζηυηδηα, παίνκεζ ηδ ιμνθή ηδξ ηαποπμρίαξ. 

 ηδ βοκαίηα, υιςξ, δ ηαποπμρία δεκ είκαζ ιυκμ ιζα ιμνθή ειιμκήξ, αθθά 

ζοκδέεηαζ αηυιδ ιε ημ υηζ ηνίκεζ ημοξ άθθμοξ ζφιθςκα ιε ηζξ δζηέξ ηδξ νμπέξ: «2/ 12. Kαζ 

εζηνζθμβονίγακε εδχ ηαζ εηεί βονεφμκηαξ ημ ηαηυ, ηαζ ημ ανίζηακε ηαζ υπμο δεκ ήημοκ». 

H ίδζα ζημ 10
ν
<27μ> ηεθάθαζμ ημ απμηαθφπηεζ ιε αηυιδ πζμ εφβθςηημ ηνυπμ: «10<27>/ 

<10>. «Χ ημνιί! Χ ημνιί! Tζ πμοηάιζζμ! E! ηαηαθαααίκς εβχ· ηαζ πμζμξ πμκδνυξ ιπμνεί 

κα ιμο ηνφρεζ ηδκ πμκδνία ημο; Eηείκμ ημ πμοηάιζζμ ιε ηάκεζ κα ηαηαθάας πςξ 

ηαιχκεηαζ ηνέθα, βζα κα‟ κ‟ έημζιδ κα ηνζιαηίζεζ660». 

 H απμζζχπδζδ ημο θυβμο ηαζ ηδξ πνμμπηζηήξ ηςκ άθθςκ επζαάθθεηαζ απυ ηδ 

βοκαίηα ηυζμ ζηδκ ακαιέηνδζή ηδξ ιε ηζξ Mεζμθμββίηζζζεξ υζμ ηαζ ζημκ θυβμ ηδξ πνμξ 

ηδκ θακηαζηζηή απμδέηηνζα, ηδκ αδεθθή ηδξ. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, αηυιδ ηαζ μ 

ευνοαμξ πμο ηάκμοκ μζ Mεζμθμββίηζζζεξ ακεααίκμκηαξ ηδ ζηάθα ημο ζπζηζμφ ηδξ 

(οπεκεοιίγεηαζ υηζ μ ευνοαμξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδ θέλδ, δζαηυπηεζ ηδκ δζοπία ηαζ υπζ ηδ 

ζζςπή, αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ2- β), ενιδκεφεηαζ ςξ απυπεζνα επζαμθήξ ημοξ ζημ 

πχνμ ηδξ ηαζ ιε ηδκ εζνςκζηή ακηίδναζή ηδξ πνμζπαεεί κα ακαηηήζεζ ηδκ ηονζανπία. Kαζ 

πναβιαηζηά μ θυβμξ ηδξ βοκαίηαξ αηζκδημπμζεί ηζξ Mεζμθμββίηζζζεξ ηαζ ηζξ ηάκεζ κα 

ιείκμοκ ζζςπδθέξ, εηηυξ απυ ιία: 
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. Πνυηεζηαζ βζα ημκ ζηίπμ ζημκ μπμίμ ακαηεθαθαζχκμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ βοκαίηαξ. Bθ.: 

Aλαιπηηθή, 138. 
660

. H ηαπφπμπηδ ενιδκεία ηδξ βοκαίηαξ βζα ημ πμοηάιζζμ ακηζπαναηίεεηαζ ιε ηδκ απθμφζηενδ ενιδκεία ημο 

ζενμιυκαπμο δφμ ζηίπμοξ παναπάκς: 10/ <27><8>. «Γζαηί, ηνέπμκηαξ ιε ημ πμοηάιζζμ, πμο ημ‟πε ηάιεζ 

ημκηυ απυ ηδ θζθανβονία ηδξ, έπαζλε ημ ιάηζ ηδξ ζημ<κ> ηαενέθηδ,». 
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5<22>/ 9. «Kαζ έηζζ δα, πχξ; Tζ ηάκμοιε; Θα παίλμοιε; Tζ μνίγεηε, ηονάδεξ; Eηάιεηε 

ακεααίκμκηαξ ηυζδ ηαναπή ιε ηα ζονημπάπμοηζα, πμο ηανηενχ κα ιμο δχζ<εηε> πνμζ<ηαβέξ>». 

5<22>/ 10. Kαζ υθεξ ειείκακε ζζςπδθέξ ηαζ αηίκδηεξ· αθθά ιία είπε: «Aι‟ έπεζξ δίηζμ! Eίζαζ 

ζηδ<κ> παηνίδα ζμο ηαζ ζημ ζπίηζ ζμο, ηαζ ειείξ είιαζηε λέκεξ ηαζ υθμ ζπνχλζιμ εέθμοιε». 

5<22>/ 11. Kαζ εηυηεξ δ Γοκαίηα ηδκ ακηίζημρε ηαζ απμηνίεδηε: «Kονά δαζηάθα, υθα ηα πάζεηε, 

αθθά απυ εηείκμ πμο αημφς δ βθχζζα ζαξ έιεζκε 

 

Έπμκηαξ ιεθεηήζεζ ημοξ ηνυπμοξ απεφεοκζδξ ζηδ ιμκμδναιαηζηή ηαηδβμνία ηαζ ηδκ 

επζκμδηζηυηδηα ηςκ ιμκμθμβζζηχκ μζ μπμίμζ επζεοιμφκ κα ζοκηδνήζμοκ ημ ιμκμθμβζηυ 

ιμκηέθμ επζημζκςκίαξ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B8), βίκεηαζ ακηζθδπηυ ημ ιέβεεμξ ηδξ 

πνυηθδζδξ ηδκ μπμία ζοκζζηά δ απάκηδζδ ηδξ Mεζμθμββίηζζζαξ. Oζ Mεζμθμββίηζζζεξ 

δζαηδνμφκ αηυιδ θυβμ ηαζ ιάθζζηα θυβμ ακηίπαθμ ζε εηείκμκ ηδξ βοκαίηαξ. ημοξ 

επυιεκμοξ ζηίπμοξ εα θνμκηίζεζ κα απμζζςπήζεζ απμηεθεζιαηζηά ηζξ άθθεξ βοκαίηεξ, 

χζηε αοηέξ κα θφβμοκ «πςνίξ κα ηάιμοκε ηαναπή» (5<22>/ 27). 

 H απμζζχπδζδ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, υηακ δ βοκαίηα θακηάγεηαζ υηζ 

απεοεφκεηαζ ζηδκ αδεθθή ηδξ, έπεζ μνζζηζηυ παναηηήνα, ηαεχξ οπμηίεεηαζ υηζ 

επζηοβπάκεηαζ ιε ημ εάκαηυ ηδξ: «10<27>/ <17>. Kαζ είπε: <Aηθμφεα ιε απυ πίζς απυ 

ημ<κ> ηαενέθηδ, κα ζμο ηάις ημ ροπζηυ· κα ζδχ α ζμο ιείκεζ θςκή κα πεζξ πςξ είιαζ 

γμονθή». O μνζζηζηυξ ηενιαηζζιυξ ηδξ δζαθμβζηήξ ακαιέηνδζδξ, υπςξ έπμοιε 

δζαπζζηχζεζ, δεκ πνμηφπηεζ ιε θακηαζηζημφξ εακάημοξ, αθθά ιε ημκ πναβιαηζηυ εάκαημ, 

εδχ ηδξ ίδζαξ ηδξ μιζθήηνζαξ. 

 O πνχημξ ιμκυθμβμξ ηδξ βοκαίηαξ απακηά εθ‟ υθδξ ηδξ φθδξ ζε υ,ηζ 

ακηζθαιαάκεηαζ ςξ ακηαβςκζζηζηή πνμμπηζηή: ζηδκ “εεκζηή” πνμμπηζηή, δ μπμία δζεηδζηεί 

ηδκ οθζηή ηαζ ζδεμθμβζηή ζηήνζλδ ηδξ βοκαίηαξ, ηαζ ζε ιζα βοκαζηεία πνμμπηζηή, ελ 

μνζζιμφ ακηίπαθδ βζα ηδ βοκαίηα. H εεκζηή πνμμπηζηή ενιδκεφεηαζ απυ ηδκ δνςίδα ζημ 

πθαίζζμ ηδξ δζηήξ ηδξ ζημπζάξ ημο ηζ ζοκζζηά αζηία ελέβενζδξ (ζηένδζδ ζδζμηηδζίαξ). Mε 

ημκ ηνυπμ αοηυ απαλζχκεηαζ ςξ πνμδμηζηή ηαζ, πανάθθδθα, ακεφεοκδ (: μζ επακαζηάηεξ 

γδημφκ απυ ημοξ Zαηφκεζμοξ κα ημοξ «ενέρμοκ» ηαζ, πανάθθδθα, ημοξ ανίγμοκ). Oζ 

πνάλεζξ ηςκ Mεζμθμββζηζζζχκ είκαζ “ενιαθνυδζηεξ”, ζημ πθαίζζμ αοημφ πμο δ βοκαίηα 

ακηζθαιαάκεηαζ ςξ ηακμκζηή εδθοηή εέζδ ηαζ εζηυκα. Eίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ δ 

ακηίδναζδ ηδξ βοκαίηαξ ζηζξ πνάλεζξ ηςκ Mεζμθμββζηζζζχκ δζαηοπχκεηαζ ιε υνμοξ 

αζζεδηζηήξ ηαζ ζελμοαθζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Bβήηακ «υλς» (δζαζάθεοζδ ηδξ “ηακμκζηήξ” 

εδθοηήξ εέζδξ),  ηναημφζακ «ημοθέηζ» ηαζ θμνμφζακ «αεθέζζ» (παναπάναλδ ηδξ 

“ηακμκζηήξ” εδθοηήξ εζηυκαξ), εκδεπμιέκςξ θμνμφζακ «αναηί» (πθήνδξ ηαηαζηνμθή ηδξ 

“ηακμκζηήξ” εδθοηήξ εζηυκαξ), είκαζ «πυνκεξ» (υπςξ υθεξ μζ βοκαίηεξ, εηηυξ απυ ηδκ 
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ίδζα). O θυβμξ ηδξ βοκαίηαξ πνμζεββίγεζ, υζμ ηάηζ ηέημζμ είκαζ εθζηηυ ζε έκα 

ιμκμδναιαηζηυ ηείιεκμ, ηδκ πανάεεζδ εκυξ μζςκεί δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. Πνυηεζηαζ, 

δδθαδή, βζα έκακ, ζπεδυκ, εζςηενζηυ ακαδζπθαζζαζιυ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαοηυηδηαξ 

ημο ένβμο
661

, εκχ δ θμβζηή ημο ιμκμθυβμο ηδξ βοκαίηαξ απμηεθεί ηδ “ζημηεζκή” 

δζααάειζζδ ημο ιμκμθυβμο ημο ζενμιυκαπμο. 

 Tμ ζημζπείμ ηδξ εζςηενζηήξ δζαθμβμπμίδζδξ
662

, δ αλζμπμίδζδ ηδξ ελςημπζηήξ 

βκςζηζηήξ ζοβηνυηδζδξ βζα ηδκ ακάδεζλδ αηνζαχξ ημο δζαθμβμπμζδηζημφ ζημζπείμο, είκαζ 

δ επζημζκςκζαηή υρδ ημο ηεζιέκμο πμο θένκεζ εββφηενα ημ ηείιεκμ, απυ εζδμθμβζηή 

άπμρδ, ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ. H ζδζμηοπία, ςζηυζμ, ημο ζοβηεηνζιέκμο ηεζιέκμο 

έβηεζηαζ ζημ υηζ δ δζαθμβμπμζδηζηή δζαδζηαζία δεκ ακαδεζηκφεηαζ απμηθεζζηζηά απυ ηδ 

ζημπζά ημο ιμκμθμβζζηή, αθθά ηαζ απυ ηδ ζημπζά ηςκ παναηηήνςκ βζα ημοξ μπμίμοξ αοηυξ 

ηάκεζ θυβμ. Πχξ αοηυ ηαείζηαηαζ δοκαηυ ιπμνεί, ςζηυζμ, κα δεζπηεί φζηενα απυ ηδ 

ιεθέηδ ηδξ ζφκεεζήξ ημο (εκυηδηα Α5). 

 

Γ4. Tν πνηόλ ηνπ ηεξνκόλαρνπ. 

 ηo ηνίημ ηεθάθαζμ (εκυηδηα Γ7) οπμζηδνίπεδηε υηζ μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ ηαζ δ 

αάζδ ηδξ πθδνμθμνζαηήξ αεααζυηδηαξ πανμοζζάγμκηαζ αζφιααηα ηαζ υηζ δ εζζαβςβή ιζαξ 

αάζδξ αεααζυηδηαξ είκαζ δοκαηή ζημ πθαίζζμ ζοκεεηζηχκ ένβςκ, ημο ηφπμο ηςκ Σθιάβσλ 

Πνιηνξθεκέλσλ, δδθαδή ένβςκ ηα μπμία ααζίγμκηαζ ζηδκ εκαθθαβή ιμκμθμβζζηχκ. H 

Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο ακαπηφζζεηαζ ςξ θυβμξ ελφο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ. O ζενμιυκαπμξ 

είκαζ δ πδβή ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ, εκ ιένεζ μ εββοδηήξ ηδξ, αοηυξ μνβακχκεζ ημ ηείιεκμ, 

αοηυξ ακαθφεζ ηαζ ζπμθζάγεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ, αοηυξ, ςξ ζοββναθέαξ, δδιζμονβεί φθμξ. Tα 

ηνζζζιυηενα ζημζπεία πμο πνμζδζμνίγμοκ ηδκ ηαοηυηδηά ημο είκαζ ημ υκμιά ημο, μ ηυπμξ 
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. πεδυκ, δζυηζ μ ιμκυθμβμξ ηδξ βοκαίηαξ παναηίεεηαζ απυ ημκ ιμκμθμβζζηή (ακελάνηδηα απυ ηδκ 

αλζμπζζηία ηδξ πανάεεζδξ). ζμ βζα ημ υηζ ηάκμοιε θυβμ βζα ακαδζπθαζζαζιυ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ 

ηαοηυηδηαξ (ιμκμδναιαηζηυξ θυβμξ ιέζα ζε ιμκμδναιαηζηυ θυβμ) ηαζ υπζ ηδξ εζδμθμβζηήξ (δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ ιέζα ζε δναιαηζηυ ιμκυθμβμ), πνέπεζ κα επακαθάαμοιε υηζ μ ιμκυθμβμξ ημο ζενμιυκαπμο, υπςξ 

επζπεζνμφιε κα δείλμοιε, πνμάβεζ ιζα ζδζυηοπδ ιμκμπνμμπηζηή θμβζηή. Nα πνμζεέζμοιε υηζ μ μθςιυξ δεκ 

πανμοζζάγεζ ημκ ζενμιυκαπμ κα ζηήκεζ ημ ηαηυ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ βοκαίηαξ ςξ έκακ εφημθμ ακηίπαθμ, 

υπςξ εα έηακε, βζα πανάδεζβια, ακ μ θυβμξ ηδξ βοκαίηαξ δεκ πανμοζίαγε εζςηενζηή πεζζηζηυηδηα. Bθ. ηδκ 

παναηήνδζδ ημο αααίδδ («Eζζήβδζδ...», υ.π., 13) υηζ δ «δδιζμονβζηή ζοιπάεεζα» ημο μθςιμφ 

ηθζιαηχκεηαζ ζε υθμοξ ημοξ παναηηήνεξ ημο ηεζιέκμο ηάηζ ημ μπμίμ ημπμεεηεί ημ ηείιεκμ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ 

ζμθςιζηήξ πμζδηζηήξ ςξ αθεηδνία ηδξ «απμζηαζζμπμζδιέκδξ δεμπμζίαξ» ημο πμζδηή. Bθ. αηυιδ ηδκ 

παναηήνδζδ ημο η. Pμγάκδ («Tμ δαζιμκζαηυ φρζζημ» [=1976]: Σπνπδέο ζηνλ Δηνλχζην Σνισκφ, Aεήκα, 

E.Λ.I.A, 1982, 11-  62) υηζ: «ηακ δ βοκαίηα ιε ανζζζέξ απμδζχπκεζ ηαζ ηαηανζέηαζ ηζξ γδηζάκεξ ημο 

Mεζμθμββζμφ, μ μθςιυξ θέβεζ: “αθθά εθάκδηε [δ βοκαίηα] ζςζηή”. Tυηε, δδθαδή, έδεζλε ημ πναβιαηζηυ 

ηδξ ακάζηδια, ηυηε πμο ημ Kαηυ μνεχεδηε εκακηίμκ ηδξ ιεβίζηδξ δεζηήξ αλίαξ, ηδξ αλίαξ πμο βζα ημκ 

πμζδηή εηπνμζςπμφζε ημ “Xνέμξ”. Kαζ εάκ πνμζέλμοιε ηάπςξ πενζζζυηενμ ηα θυβζα ηδξ Γοκαζηυξ εα 

δζαηνίκμοιε, αζθαθχξ, ιζακ ζδζαίηενδ πμζυηδηα. Γζαηί αοηά ηα θυβζα, ηαεχξ πνμθένμκηαζ έπμοκ ηάηζ 

επζαθδηζηυ ιέζα ημοξ. Έπμοκ έκα εάννμξ ηαζ ιζακ εοεφκδ μζ ανζζζέξ, μζ ζενυζοθεξ εηθνάζεζξ. Kαζ μ 

μθςιυξ δεκ ηάκεζ ηίπμηε βζα κα ηζξ ακαζνέζεζ» (υ.π., 48). 
662

. Άθθδ υρδ ηδξ δζαθμβμπμζδηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ζηδ αάζδ ηδξ δζάηνζζδξ πνςημβεκχκ, θασηχκ εζδχκ θυβμο 

ηαζ ηαεζενςιέκςκ ζζημνζηχκ εζδχκ, ελεηάγεηαζ ζημ: Α. Aββεθάημξ, H “θσλή” ηεο κλήκεο..., υ.π., 216- 224. 
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ζημκ μπμίμ ηζκείηαζ ηαζ ζημκ μπμίμ ηαημζηεί, μζ αζπμθίεξ ημο, αοηά ζηα μπμία είκαζ 

«ιαεδιέκμξ» (Aλαιπηηθή, 105), μζ πεπμζεήζεζξ ημο, ηαζ αέααζα δ μναιαηζηή ζηακυηδηά 

ημο. 

 O ιμκμθμβζζηήξ αοημ-ζοζηήκεηαζ ζημκ πνχημ ζηίπμ ημο ηεζιέκμο: «1/ 1. Eβχ, 

Αζμκφζζμξ ζενμιυκαπμξ, εβηάημζημξ ζημ λςηθήζζ ημο Aβίμο Λοπίμο, βζα κα πενζβνάρς υ,ηζ 

είδα, θέβς:». ημκ ίδζμ ζηίπμ ιαεαίκμοιε υηζ ηαημζηεί ζημ λςηθήζζ ημο Aβίμο Λοπίμο, ζημ 

μπμίμ υιςξ πμηέ δεκ ημκ αθέπμοιε, ηαεχξ υθα ηα επεζζυδζα ηα μπμία πενκμφκ ζημ ηείιεκμ 

ημπμεεημφκηαζ μπμοδήπμηε αθθμφ εηηυξ απυ ημ ηεθί ημο
663

. Πθδνμθμνμφιαζηε, αηυιδ, 

υηζ ζοββνάθεζ ηαζ, ιε δεδμιέκδ ηδ πνήζδ ημο νήιαημξ «αθέπς» ζηδκ μναιαηζηή 

θμβμηεπκία ηαζ ημκ ζπεδζαγυιεκμ ηίηθμ ημο ένβμο, υηζ εα πενζβνάρεζ, ακάιεζα ζε άθθα, 

μναιαηζηυ οθζηυ. 

 Άθθα μοζζχδδ ζημζπεία ηδξ ηαοηυηδηάξ ημο ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημο 

(π.π. μζ «δέδζεξ βζα ημ έεκμξ πμο πμθειάεζ»), ιε αοηά ζηα μπμία είκαζ «ιαεδιέκμξ» ηαζ 

πνμζδζμνίγμοκ ηζξ πμζδηζηέξ ημο πνμηζιήζεζξ, ιε ηζξ πεπμζεήζεζξ ημο, ιε βεκζηέξ ανπέξ 

(απυ ηζξ μπμίεξ άθθεξ ακαζνμφκηαζ ζηαδζαηά, άθθεξ παναιέκμοκ), ημο ηφπμο «ηαεέκαξ ηάηζ 

ηαθυ είπε απάκμο ημο». Eπζπθέμκ, μ ζενμιυκαπμξ πανμοζζάγεηαζ κα αημφεζ πνμζεηηζηά 

ημοξ άθθμοξ, κα είκαζ ζδζαίηενα παναηδνδηζηυξ (: ιε ιία έθεζδ ζηδκ παναηήνδζδ ηςκ 

ακηζδνάζεςκ ηςκ παναηηήνςκ
664

), κα ιδκ ιζθάεζ πμθφ ηαζ, υηακ βνάθεζ, κα δίκεζ ζοπκά ημ 

θυβμ ζημοξ άθθμοξ. ηακ, ζπάκζα, απεοεφκεζ ημκ θυβμ ζημοξ άθθμοξ, λένεζ κα πεζ αοηά 

πμο πνέπεζ βζα κα επζηφπεζ ημ ζηυπμ ημο (π.π. κα πνδζζιμπμζήζεζ ςξ απεζθή ηδκ ακενχπζκδ 

δζηαζμζφκδ ακηί ηδξ εείαξ βζα κα δζχλεζ ημοξ εναζηέξ ηδξ βοκαίηαξ). Tμ ηεθεοηαίμ, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ροπμθμβζηή πενζβναθή ηδξ βοκαίηαξ, ημκ πανμοζζάγμοκ κα 

εκδζαθένεηαζ βζα αοηά ηα μπμία ηαεμνίγμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ακενχπςκ. 

 Yπεκεοιίγεηαζ υηζ ημ πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ 

αλζμπμζείηαζ ζε μνζζιέκα απυ ηα ιμκμδναιαηζηά είδδ, ακάιεζα ζηα μπμία μ δναιαηζηυξ 

ιμκυθμβμξ, βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ δεζπυγμοζαξ θμβζηήξ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ, 

ηδ ιμκμπνμμπηζηή θμβζηή. Πνάβιαηζ, δ πθδνμθμνζαηή ηαζ αλζμθμβζηή πνμμπηζηή ημο 

ζενμιυκαπμο είκαζ πενζμνζζιέκδ ηαζ ελανηδιέκδ απυ υζα ακαθένεδηακ πνμδβμοιέκςξ. 
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. διαίκμοζα ελαίνεζδ απμηεθεί δ ίδζα δ πνάλδ ηδξ ζοββναθήξ, δ μπμία δζεκενβείηαζ αζθαθχξ ζημκ ζενυ 

πχνμ ημο ηεθζμφ ημο· αθ.: Α. Aββεθάημξ, Tν αθαλέο πνίεκα..., υ.π., 231-2. 
664

. O ζενμιυκαπμξ παναηδνεί ημοξ άθθμοξ παναηηήνεξ, αθθά αηυιδ παναηδνεί εκηαηζηά βφνς ημο ηαζ 

ζοβηναηεί υ,ηζ είκαζ αλζμεαφιαζημ, επζαθδηζηά ςναίμ, απυ αζζεδηζηή ζημπζά: «1/ 19. Kαζ είδα πςξ εθάιπακε 

απυ πάκς ιμο υθα η‟ άζηνα, ηαζ ελάκμζλα ηδκ Aθεηνμπυδα, μπμφ ιε εοθναίκεζ πμθφ», 1/ 27. «Έηζζ εβχ 

έθεαζα ζημ ηεθί ημο Aβίμο Λοπίμο ζοκμδειέκμξ απυ ηεξ ιονςδίεξ ημο ηάιπμο, απυ ηα βθοηυηνεπα κενά ηαζ 

απυ ημκ αζηναπυαμθμκ μονακυ, μ μπμίμξ εθαζκυημοκα απμπάκμο απυ ημ ηεθάθζ ιμο ιία Aκάζηαζδ», 5/ 9. 

«Kαζ ιυθζξ έθααα ηαζνυ κα εαιάλς βζα ημ θυνειά ηδξ πμο ήηακε ιαφνμ ζακ ημο θαβμφ ημ αίια, βζα ηα ιάηζα 

ηδξ η.η.θ., εζηαιάηδζε δ βοκαίηα ιεξ ζηδκ ηαπκμφνα ηαζ εημίηαε ηδ ιάπδ, ηαζ δ».  
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Eίκαζ, δδθαδή, ιζα πνμμπηζηή πμο ιπμνεί κα βίκεζ ηαηακμδηή ιυκμ ιέζς ηςκ υνςκ πμο 

ηδκ πνμζδζμνίγμοκ. 

 Έπμοιε οπμζηδνίλεζ (εκυηδηα B5) υηζ ιε έκα ηέημζμ οπμηείιεκμ δεκ έπμοιε 

μπμζαδήπμηε αάζδ αεααζυηδηαξ ηαζ ηαιία αάζδ εββφδζδξ βζα ημ ζςζηυ ή ημ ιμκαδζηυ 

κυδια ημο θυβμο ημο, μφηε ηακ απυ ηδ ζημπζά ηςκ ίδζςκ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο δίκεζ. H 

ζδζυηδηα ημο πνμζδζμνζζιέκμο πμζμφ ημο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ εκζζπφεζ ηδ ιμκμπνμμπηζηή 

θμβζηή, ηαηά ημ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ ζδζυηδηα πενζμνίγεζ ηυζμ ηδκ πθδνμθμνζαηή υζμ ηαζ 

ηδκ αλζμθμβζηή πνμμπηζηή ημο μιζθδηή, ιέζς ηδξ πανμοζίαζήξ ημο ςξ ζςιαηζηυηδηαξ, ιε 

ηνυπμ χζηε δ ακαλζμπζζηία ημο κα είκαζ ζοκμθζηή ηαζ ζοζηαηζηή. Tμ πνμζδζμνζζιέκμ 

πμζυκ ημοξ είκαζ αοηυ πμο δεκ επζηνέπεζ κα δζαπςνζζηεί δ πθδνμθμνία βζα ηα δεδμιέκα απυ 

ημκ παναηδνδηή αοηχκ ηςκ δεδμιέκςκ, εηείκμκ, δδθαδή, πμο ηα ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ηα πανμοζζάγεζ. H «θμβζηή ημο εφθμβμο»
665

 ιεηαηνέπεηαζ ζηδ ιμκμδναιαηζηή 

ηαηδβμνία ζε θμβζηή ηςκ πζεακμηήηςκ ή θμβζηή ηςκ εκδεπμιέκςκ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ 

εκυηδηα B5). Γζα αοηυ, δ επζθμβή ημο πνμζδζμνζζιέκμο πμζμφ εηθμνάξ εοκμεί ηδκ 

εκηαηζηή, ηαζ ακμζπηή, ηδ πςνίξ ηέθμξ, ηαηακμδηζηή δζαζηαφνςζδ ακαβκχζηδ ηαζ 

ιμκμδναιαηζημφ πμζήιαημξ. Tα πνάβιαηα, ςζηυζμ, ηαείζηακηαζ ανηεηά πενίπθμηα 

πνμηεζιέκμο βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ηείιεκμ, ηαεχξ δ “πνμμπηζημπμίδζδ” ηςκ πθδνμθμνζχκ 

ζοκδοάγεηαζ, υπςξ εα οπμζηδνίλμοιε, ιε ηδκ εζζαβςβή ιίαξ αάζδξ αεααζυηδηαξ. 

 O Coutelle παναηδνεί υηζ «ιμζάγεζ αδζαθζθμκίηδημ ημ υηζ είκαζ ζηα αζαθζηά 

ζημζπεία ηα μπμία πενζέπεζ, πμο ημ ένβμ μθείθεζ έκα ιεβάθμ ιένμξ απυ ηδκ αθμπθζζηζηή 

αηιυζθαζνα, απυ ημκ ηυκμ αθδεμθάκεζαξ πανά ημκ ελςπναβιαηζηυ παναηηήνα ηςκ 

βεβμκυηςκ ηα μπμία πνμηαθμφκ ημκ εαοιαζιυ»
666

. Kαηά ημκ Coutelle, δδθαδή, μζ 

πθδνμθμνίεξ ηζξ μπμίεξ ιεηαδίδεζ μ ζενμιυκαπμξ βίκμκηαζ πζζηεοηέξ παξά ηδκ μναιαηζηή 

πνμέθεοζή ημοξ. Πνμτπμηίεεηαζ υηζ μ ακαβκχζηδξ δεκ ειπζζηεφεηαζ ηδ βκδζζυηδηα ηςκ 

μναιάηςκ, αθθά εζδζηά ζηδκ πενίπηςζδ ημο ζενμιυκαπμο, δ δοζπζζηία αίνεηαζ, θυβς ηςκ 

αζαθζηχκ ζημζπείςκ ηα μπμία πνμζδίδμοκ ηδκ αθδεμθάκεζα. Aπυ ιία άπμρδ δ εηηίιδζδ 

αοηή δεκ είκαζ ααάζζιδ. Tμ μναιαηζηυ οθζηυ ζηα ιμκμδναιαηζηά ηείιεκα υπζ ιυκμ δεκ 

πνμζδίδεζ αλζμπζζηία ζημκ ιμκμθμβζζηή, μ μπμίμξ ζζπονίγεηαζ υηζ ημ έπεζ αζχζεζ ή 

πανμοζζάγεηαζ κα ημ αζχκεζ ηαηά ηδκ ελέθζλδ ημο ιμκμθυβμο, αθθά εκζζπφεζ ηδ ζοζηαηζηή 

ημο ακαλζμπζζηία (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα B5). 

 H Tζακηζάκμβθμο απμδίδεζ ηδκ αθδεμθάκεζα ηδξ “πακημβκςζίαξ” ημο 

ζενμιυκαπμο (δ ηεθεοηαία υπζ ιε ηδκ αθδβδιαημθμβζηή έκκμζα, αθθά ιε ηδ ζδιαζία ημο 

                                                 
665

. Dorothy Mermin, The Audience..., υ.π., 50. 
666

. L. Coutelle, «Formation poétique de Solomos (1815- 1833)». (απυζπαζια), ιεη. Α. Aββεθάημξ, 

Πεξίπινπο 9-10 (Άκ.- Kαθ. 1986), 29- 30· ημ πανάεεια: 29. 
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υηζ βκςνίγεζ πνάβιαηα ηα μπμία “ηακμκζηά” δεκ εα ιπμνμφζε κα βκςνίγεζ) αηνζαχξ ζηα 

μνάιαηα. Kαηά ηδκ άπμρή ιαξ δ ζδζυηοπδ, πνμηεζιέκμο βζα ιμκμδναιαηζηυ ηείιεκμ, 

πθδνμθμνζαηή αλζμπζζηία ηδκ μπμία δζεηδζηεί ημ ηείιεκμ ηαζ δ ζοκαηυθμοεδ ηάζδ πμο 

δζαπζζηχκεηαζ κα εζζαπεεί ιία μνζζιέκδ αάζδ αεααζυηδηαξ μθείθεηαζ, υπςξ οπμδεζηκφεζ δ 

Tζακηζάκμβθμο ζηα μνάιαηα. ε αοηυ, ςζηυζμ, ημ ζδιείμ δζαπζζηχκεηαζ ιία αηυιδ 

ζδζμννοειία ημο ένβμο (πάκηα απυ ηδ ζημπζά ηδξ ηαηδβμνίαξ ζηδκ μπμία εκηάζζεηαζ). Tμ 

μναιαηζηυ οθζηυ αοηυ ηαεεαοηυ ζηα ιμκμδναιαηζηά ηείιεκα, υπςξ οπμζηδνίλαιε, υπζ 

ιυκμ δεκ πνμζδίδεζ αλζμπζζηία ζημκ ιμκμθμβζζηή μ μπμίμξ ζζπονίγεηαζ υηζ ημ έπεζ αζχζεζ ή 

πανμοζζάγεηαζ κα ημ αζχκεζ ηαηά ηδκ ελέθζλδ ημο ιμκμθυβμο, αθθά εκζζπφεζ ηδ ζοζηαηζηή 

ημο ακαλζμπζζηία. ηδκ πενίπηςζδ, υιςξ ημο ζενμιυκαπμο αοηυ ημ οθζηυ, πμο ηακμκζηά εα 

έηακε δφζπζζημ ημκ ακαβκχζηδ, έπεζ ηέημζμ παναηηήνα, χζηε μζ πθδνμθμνίεξ ηζξ μπμίεξ 

πενζθαιαάκεζ, κα δζεηδζημφκ εβηονυηδηα. 

 Αφμ είκαζ ηα μνάιαηα ημο ζενμιυκαπμο: ημ υναια ζημ μπμίμ «ημ ιέθθμκηα» κα 

ζοιαεί ζηδ βοκαίηα ηδξ Zάηοεμξ βίκεηαζ πανυκ ηαζ ημ υναια ζημ μπμίμ μ ζενμιυκαπμξ 

αημφεζ ηδκ πνμθδηεία ηαζ ηδκ ενιδκεία ηδξ εεάξ βζα ηδκ πηχζδ ημο Mεζμθμββίμο. Tμ 

δεφηενμ υναια, έπμκηαξ ακαθμνά ζε ιία ζζημνζηή πναβιαηζηυηδηα, είκαζ θηζαβιέκμ ιε 

ηνυπμ χζηε κα επαθδεεφεηαζ ηαζ κα απμδεζηκφεηαζ έβηονμ. Eπζπθέμκ, μ ζενμιυκαπμξ δεκ 

παναημθμοεεί αοηή ηαεεαοηή ηδκ πηχζδ ημο Mεζμθμββίμο. οβηεηνζιέκα δεκ αθέπεζ 

ηίπμηε απυ ημκ ηυπμ ηδξ ζφβηνμοζδξ ηςκ πμθζμνημφιεκςκ ιε ημοξ πμθζμνηδηέξ ημοξ. O 

ζενμιυκαπμξ αθέπεζ ηδ εεά ηαζ αημφεζ ημ ηναβμφδζ ηδξ, ημ μπμίμ ηάπμζα ζηζβιή (αθ. 

ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Α6) εκηάζζεζ ζημ ηείιεκυ ημο. 

 O ιμκυθμβμξ ημκ μπμίμ αημφεζ ηαζ παναεέηεζ μ ζενμιυκαπμξ εηθένεηαζ απυ έκα 

πξνζσπνπνηεηηθά πνμζδζμνζζιέκμ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, έπεζ εββεβναιιέκμ απμδέηηδ ζημκ 

μπμίμ δ απεφεοκζδ δεκ βίκεηαζ απυ ηδ εέζδ ηδξ ζζυηδηαξ ηαζ έπεζ ζαθή νδημνζηή 

θεζημονβία. Yικεί ηδκ εθεφεενδ ηαζ αλζμπνεπή ζηάζδ ηςκ Mεζμθθμβζηχκ, ζηζβιαηίγεζ 

υιςξ ηδ δζπυκμζα (δείβια πκεοιαηζηήξ ακεθεοεενίαξ ηαζ οπμδμφθςζδξ ζε πμζηίθα αημιζηά 

πάεδ) πμο παναηηδνίγεζ ηδ ζηάζδ ηςκ επακαζηαηδιέκςκ Eθθήκςκ εκ βέκεζ. Πνμθδηεφεζ
667

 

ηδκ πηχζδ ημο Mεζμθμββίμο ςξ ηζιςνία βζα ηδ δζπυκμζα, ηαεχξ μ αβχκαξ ζοκμθζηά δεκ 

ιπμνεί κα ανεεί ζηδκ “εθεφεενδ” ζηάζδ ηςκ Mεζμθμββζηχκ. Πνυηεζηαζ βζα πανάεεζδ εκυξ 

μζςκεί νδημνζημφ ιμκμθυβμο. O νδημνζηυξ ιμκυθμβμξ ςξ είδμξ δεκ αλζμπμζεί ημ 

πνμζδζμνζζιέκμ πμζυκ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ βζα κα πνμάβεζ ημ ζημζπείμ ηδξ 

                                                 
667

. O Kμθοαάξ («Aζζεδηζηέξ ηαζ...», υ.π., 60) εέηεζ ημ γήηδια ακ είκαζ μνευξ μ παναηηδνζζιυ πξνθεηείεο βζα 

ηα μνάιαηα ημο ζενμιυκαπμο, βζαηί «δ πνμθδηεία παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ βεκζηυηδηα ηδξ ακαθμνάξ. O 

πνμθήηδξ απεοεφκεηαζ ζημ θαυ ημο- πμο ηαηά ηακυκα ανίζηεηαζ ζε ηαηάζηαζδ παναηιήξ- ηαζ ημκ ηαθεί κα 

ζοκεηζζηεί. H αημιζηή ηφπδ ηαζ ηα πεπνςιέκα ζδζςηχκ δεκ απμηεθμφκ ακηζηείιεκα πνμθδηείαξ. ημ 

αζζεδηζηυ επίπεδμ δ πνμθδηεία θένεζ ηδ ζθναβίδα ημο “ορδθμφ”». Tμ υναια πμο πενζθαιαάκεζ ημκ 

ιμκυθμβμ ηδξ εεάξ έπεζ αηνζαχξ αοηά ηα παναηηδνζζηζηά. 
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ακαλζμπζζηίαξ, αθθά ακηίεεηα ημ αλζμπμζεί βζα κα πνμζδχζεζ ηφνμξ ζηδ νδημνζηή 

απυαθερδ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ4). Tμ πνμθδηζηυ υναια επζαεααζχκεηαζ. Tμ 

οπμηείιεκμ ημ μπμίμ ανενχκεζ ηδκ πνμθδηεία ζηδνίγεηαζ ζε ιία ζοκεήηδ πθδνμθμνζαημφ 

ηαζ αλζμθμβζημφ ηφνμοξ. H εζζαβςβή ηδξ αάζδξ ηδξ αεααζυηδηαξ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα 

απμηηήζεζ ηφνμξ (εκκμείηαζ, ζημ πθαίζζμ ημο θμβμηεπκζημφ ζφιπακημξ) δ ζδέα υηζ δ 

δζπυκμζα είκαζ αοημηαηαζηνμθζηή βζα ημκ θμνέα ηδξ, ιία ζδέα δ μπμία οθμπμζείηαζ, υπςξ 

ακαθένεδηε, ηυζμ ζε ζοθθμβζηυ υζμ ηαζ ζε αημιζηυ επίπεδμ. 

 Αείλαιε ιέπνζ αοημφ ημο ζδιείμο υηζ δ εζςηενζηή δζαθμβμπμίδζδ (δ ενιδκεοηζηή 

δζαζηαφνςζδ πνμμπηζηχκ ιε άθθεξ πνμμπηζηέξ ζε ζοιθναζηζηή ηαζ απμηνζηζηή αάζδ) 

δζαηνέπεζ υπζ ιυκμ ημκ θυβμ ημο ζενμιυκαπμο, αθθά ηαζ ημκ θυβμ ηςκ άθθςκ παναηηήνςκ· 

υηζ, πςνίξ κα είβεηαζ δ πνμμπηζηυηδηα ημο ιμκμθμβζζηή, εζζάβεηαζ ζημ ηείιεκμ ιία αάζδ 

αεααζυηδηαξ. Aοηή κμιζιμπμζεί ηδκ ζδέα δ μπμία οθμπμζείηαζ ζηδκ αημιζηή ηφπδ ηδξ 

βοκαίηαξ ηαζ ζηδκ ζοθθμβζηή πενζπέηεζα ημο εεκζημφ αβχκα. Kαζ ηα δφμ αοηά 

παναηηδνζζηζηά ημο ένβμο ζοκζζημφκ ζδζμηοπίεξ ζημ πθαίζζμ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ 

ηαηδβμνίαξ. Eλεηάζηδηε μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ επζηοβπάκεηαζ δ εζζαβςβή ηδξ ανπήξ ηδξ 

αεααζυηδηαξ. Yπμζηδνίπεδηε, αηυιδ, υηζ ηυζμ δ πνμμπηζηή ημο ιμκμθμβζζηή υζμ ηαζ 

εηείκεξ ηςκ παναηηήνςκ είκαζ εζςηενζηά δζαθμβμπμζδιέκεξ. Έηζζ, ζεζνά έπεζ δ ιεθέηδ ηδξ 

ζφκεεζδξ (πανάιεηνμξ ιμκυθμβμξ/ δζάθμβμξ) δ μπμία επζηνέπεζ ηδκ εζζαβςβή αοηή 

ηαεεαοηή έηενςκ, ςξ πνμξ ημκ ιμκμθμβζζηή, πνμμπηζηχκ. 

 

Γ5. H παξάκεηξνο ηεο ζύλζεζεο ηνπ έξγνπ. 

 Αείλαιε ζηδκ μζηεία εκυηδηα (B8) πχξ αλζμπμζείηαζ δ πανάιεηνμξ ηδξ ιμκμθμβζηήξ 

ζφκεεζδξ βζα ηδκ πνμαβςβή ηδξ ιμκμπνμμπηζηήξ θμβζηήξ. ημ είδμξ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο, μζ παναηηήνεξ πμο πανμοζζάγμκηαζ εβηθςαζζιέκμζ ζημ ιμκμθμβζηυ 

επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ πνμζηαθμφκ ηδκ έηενδ ή ηζξ έηενεξ πνμμπηζηέξ, αθθά αοηέξ δεκ 

ειθακίγμκηαζ (εκυηδηα Γ2- β). 

 Oζ ιμκμθμβζζηέξ πμο πνμζανιυγμκηαζ ζημ επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ ή ημ αλζμπμζμφκ, 

εκζςιαηχκμοκ ιε ηέημζμ ηνυπμ ηδκ έηενδ ή ηζξ έηενεξ πνμμπηζηέξ, χζηε κα ελοπδνεημφκ 

ηδ δζηή ημοξ πνυεεζδ θυβμο (εκυηδηα Γ2α ηαζ Γ2α ακηίζημζπα). Oζ έηενεξ πνμμπηζηέξ 

εκζςιαηχκμκηαζ ιε ηδκ εοεεία πανάεεζδ ζφκημιςκ ή/ ηαζ απμζπαζιαηζηχκ ηιδιάηςκ 

θυβμο (π.π. «Φαίδνα», TΔ, 297), ιε ηδκ πανάεεζδ πθαβζαζιέκςκ ηιδιάηςκ θυβμο (π.π. 

«Eζξ ηα πενίπςνα ηδξ Aκηζυπεζαξ» Tα πνηήκαηα B’, 1933;, 99-100) ή ιε ηδκ πανάεεζδ 

επζκμδιέκςκ ηιδιάηςκ θυβμο (π.π. «Γνάιια απυ ημ ιέηςπμ», «Eπίκζημζ B‟», Λπξηθφο 

βίνο, E‟, υ.π., 137). 
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 Tέημζεξ ιμνθέξ απμννυθδζδξ ηςκ έηενςκ πνμμπηζηχκ οπμδδθχκμοκ ημκ 

επζθεηηζηυ ιδπακζζιυ μ μπμίμξ ηζξ εκζςιαηχκεζ ηαζ ηδκ απυαθερή ημο κα ηζξ απμζζςπά. 

Γεκζηυηενα, δ ιμκμθμβζηή ζφκεεζδ απμθήβεζ ζηδ ιμκμηναημνία ηδξ πνμμπηζηήξ ημο 

ιμκμθμβζζηή, ακελάνηδηα απυ ημ ακ εηείκδ πανμοζζάγεηαζ κα επζδζχηεηαζ ή κα ιδκ 

επζεοιείηαζ απυ ημκ ιμκμθμβζζηή. 

 ηδ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο δ ιμκμθμβζηή ζφκεεζδ δεκ αλζμπμζείηαζ βζα κα 

απμζζςπδεμφκ μζ πνμμπηζηέξ ηςκ άθθςκ παναηηήνςκ. H πνμμπηζηή, δδθαδή ημο 

ιμκμθμβζζηή δεκ δεζπυγεζ έκακηζ ηςκ έηενςκ πνμμπηζηχκ. Tμ status ημο ηεζιέκμο ςξ 

βναπημφ θυβμο
668

 δζεοημθφκεζ ηδκ πανμοζίαζδ υζςκ ζημζπείςκ ζοκεέημοκ ηζξ πνμμπηζηέξ 

ηςκ παναηηήνςκ. Αζεοημθφκεζ ηδκ πνυεεζδ ημο ζενμιυκαπμο κα ηαηαζηήζεζ εη κέμο 

πανυκ ημ ήδδ ζοκηεθεζιέκμ ηαζ εζπςιέκμ. H ζδζαζηενυηδηα, ζοκεπχξ, ημο 

ιμκμδναιαηζημφ αοημφ ένβμο, απυ ηδκ άπμρδ ηδξ αλζμπμίδζδξ ηδξ ζφκεεζήξ ημο ζε ιία 

δζαθμνεηζηή θμβζηή, απυ ηδ δεζπυγμοζα, πανμοζζάγεηαζ άιεζα ζοκανηδιέκδ ιε ημ 

βεβμκυξ υηζ μ ζενμιυκαπμξ εέηεζ ςξ ζοββναθζηή ημο απμζημθή κα πενζβνάρεζ υζα είδε 

(ηαζ, αέααζα, υζα άημοζε). 

 O θυβμξ ημο ζενμιυκαπμο ακμίβεηαζ ζηζξ έηενεξ πνμμπηζηέξ, υπςξ εηδδθχκμκηαζ 

ζημκ θυβμ ηαζ ζηζξ πνάλεζξ ηςκ παναηηήνςκ, ηαζ ηζξ εκζςιαηχκεζ. O ιμκμθμβζζηήξ 

δζδβείηαζ ηζξ πνάλεζξ ηαζ παναεέηεζ ημοξ θυβμοξ ημοξ. Έηζζ, ημ ακαιεκυιεκμ, πνμηεζιέκμο 

βζα ιμκμδναιαηζηυ ηείιεκμ, κα απμζζςπδεμφκ μζ έηενεξ πνμμπηζηέξ, ακαηνέπεηαζ δζα 

ιέζμο ηδξ δζάκμζλδξ ημο θυβμο ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ, ημο ζενμιυκαπμο, ζε 

ζημζπεία δζδβδιαηζηά (πνάλεζξ ηαζ θυβμξ ηςκ παναηηήνςκ669). 

 ηδκ πενζβναθή πμο αημθμοεεί ζημζπεζμεεηείηαζ δ άπμρδ υηζ ζηδ Γπλαίθα ηεο 

Zάθπζνο δ ζπέζδ ακάιεζα ζηδ ιμκμθμβζηή ζφκεεζδ ηαζ ηδ ιμκμηναημνία ηδξ πνμμπηζηήξ 
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. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί, επίζδξ, υηζ μ οπμηζεέιεκμξ ζοββναθέαξ, μ ζενμιυκαπμξ, πανμοζζάγεηαζ κα εκηάζζεζ 

ζημ ένβμ ημο ημκ θυβμ ηςκ παναηηήνςκ, πςνίξ κα ημκ ελμιμζχκεζ ιε ημ πμζδηζηυ πθαίζζμ. O ζενμιυκαπμξ 

ζέαεηαζ ηδκ αοημκμιία ηςκ λέκςκ θυβςκ ηαζ πνμμπηζηχκ ηαζ θαίκεηαζ αηνζαήξ ζηδκ πανάεεζή ημοξ. ε αοηή 

ηδκ ηαηεφεοκζδ, αθ. ηδκ παναηήνδζδ ημο Α. Aββεθάημο (Tν αθαλέο πνίεκα..., υ.π., 119 οπμζ. 2): «H δζα ημο 

«Kαζ» πανάηαλδ οπμπςνεί υηακ πενκμφιε ζημ επίπεδμ θυβμο ηςκ δνχςκ (μζ ιμκυθμβμζ ημο ζενμιυκαπμο ζε 

υθμ ημ ηείιεκμ ηαζ μζ πνμηνμπέξ - απεζθέξ πμο απεοεφκεζ ζημ δέηαημ ηεθάθαζμ, μζ οπενθοζζηέξ θςκέξ πμο 

αημφεζ ζημ έηημ, έαδμιμ ηαζ υβδμμ ηεθάθαζμ, μζ δζάθμβμζ ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ ηαζ μ ιμκυθμβμξ ηδξ 

βοκαίηαξ ζημ δέηαημ ηεθάθαζμ)». 
669

. Tμ βεβμκυξ υηζ μ ζενμιυκαπμξ δηεγείηαη πνάλεζξ ηαζ παναεέηεζ θυβμοξ ηςκ παναηηήνςκ δεκ ιεηααάθθεζ 

ημκ παναηηήνα ημο ιμκμθυβμο ημο ςξ πνμζςπζημφ θυβμο. ε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, αθ. ηδκ παναηήνδζδ ημο 

G. Genette («Tα υνζα ηδξ δζήβδζδξ»: Tα φξηα ηεο δηήγεζεο, ζεζν. Θεςνία ηαζ Mέεμδμξ 2, ιεη.: Έθεκα 

Θεμδςνμπμφθμο, Aεήκα, Kανδαιίηζαξ, 1987, 15- 44 (α‟ βαθθ. έηδ. 1966) υηζ: «O θυβμξ δεκ έπεζ ηαιιία 

ηαεανυηδηα κα δζαθοθάλεζ, δζυηζ είκαζ μ “θοζζηυξ” ηνυπμξ ημο βθςζζζημφ ζδζχιαημξ, μ πθέμκ εονφξ ηαζ μ 

πθέμκ ηαεμθζηυξ, επζδεηηζηυξ μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ [...] μ θυβμξ ιπμνεί κα “δζδβδεεί” πςνίξ κα πάρεζ κα 

είκαζ θυβμξ» (υ.π., 40). ημ παναπάκς ιεθέηδια μ Genette αλζμπμζεί ακαεεςνδηζηά ηδ δζάηνζζδ δζήβδζδξ- 

πνμζςπζημφ θυβμο, υπςξ ηδκ εζζήβαβε μ É. Benveniste. Bθ.: Problèmes..., υ.π., 238, 239, 242. 
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ημο ιμκμθμβζζηή ακαηνέπεηαζ. H πενζβναθή θαιαάκεζ ςξ αθεηδνία ημκ ιμκμθμβζζηή
670

, 

ηαεχξ αοηυξ απμηεθεί ηδκ εκμπμζμφζα ανπή ημο ηεζιέκμο. ημ πθαίζζυ ηδξ δζαηνίκμκηαζ 

ζηίπμζ ππνθεηκεληθνί/ πξνζσπηθνί, ζηίπμζ αληηθεηκεληθνί/ δηεγεκαηηθνί ηαζ ζηίπμζ κεηθηνί. 

 Χξ οπμηεζιεκζημί/ πνμζςπζημί πνμζδζμνίγμκηαζ εηείκμζ μζ ζηίπμζ πμο 

πνμζακαημθίγμκηαζ ζημ εβχ ημο ιμκμθμβζζηή. Aθμνμφκ ζε πνάλεζξ, ζηέρεζξ, 

ζοκαζζεήιαηα ηαζ θυβμ ημο ίδζμο. π.π. 

 

1/ 10: Kαζ έζηεηα ηαζ εεεςνμφζα ηα ηέζζενα δάπηοθα βζα πμθθδχνα, ηαζ αζζηάκεδηα ιεβάθδ 

θαπηάνα, βζαηί είδα πςξ ήιμοκα ζηεκειέκμξ κα θζβμζηέρς, ηαζ ημκηά ζημ θζακυ ιμο δάπηοθμ 

έααθα ημ ζζιμηζκυ ημο ζηδκ ίδζα εέζδ. 

 

ηδκ ίδζα μιάδα οπμηεζιεκζηχκ/ πνμζςπζηχκ ζηίπςκ ζοκοπμθμβίγμκηαζ μζ ζηίπμζ μζ μπμίμζ 

πενζθαιαάκμοκ νδημνζηά ζπήιαηα ηαζ παναπέιπμοκ ζημ εβχ ημο ιμκμθμβζζηή. π.π. 

 

1/ 12: Aθθά επεζδή ανπζκήζακε ηα ζςεζηά ιμο κα ηνέιμοκε ζακ ηδ εάθαζζα πμο δεκ δζοπάγεζ 

πμηέ, 

 

 Χξ ακηζηεζιεκζημί/ δζδβδιαηζημί πνμζδζμνίγμκηαζ μζ ζηίπμζ μζ μπμίμζ 

πνμζακαημθίγμκηαζ ζημ εβχ ηάπμζμο παναηηήνα ή παναηηήνςκ: α) ιε ηδ ιμνθή ηδξ 

άιεζδξ ηςδζημπμίδζδξ ημο εβχ ημο παναηηήνα (: εοεφξ θυβμξ
671

). π.π. 

 

5<22>/ 3. «Mάηζα ιμο, ροπή ιμο, κα βέκεζξ ηαθή, κα πακηνεοηείξ, ηαζ κα αβαίκμοιε ηαζ κα 

ιπαίκμοιε, ηαζ <κα> αθέπμοιε ημκ ηυζιμ, ηαζ κα ηαευιαζηε ιαγί ζημ πανεεφνζ, ηαζ κα 

δζααάγμοιε ηδ Θεία Γναθή ηαζ ηδ Xαθζιά». 

 

α) ιε ηδ ιμνθή ακαθμνάξ ζε πνάλεζξ ημοξ ή ζηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ. π.π. 

 

6<23>/ 2: Kαζ ηάεε ιία έααθε ημ πένζ ηαζ έαβαθε υ,ηζ ηαζ ακ ειάγςλε· ηαζ εηάιακε έκα ζςνυ. 
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. Eκκμείηαζ υηζ εα ιπμνμφζε ηακείξ κα εθανιυζεζ ηδκ ίδζα πενζβναθζηή ηαηηζηή ηαζ ζημ θυβμ ηςκ 

παναηηήνςκ. Aοηυ πμο πανμοζζάγεηαζ ςξ ακηζηεζιεκζηυ/ δζδβδιαηζηυ απυ ηδ ζημπζά ημο ιμκμθμβζζηή εα 

πενζβναθυηακ ςξ οπμηεζιεκζηυ/ πνμζςπζηυ απυ ηδ ζημπζά ηςκ παναηηήνςκ. 
671

. Eοεφξ θυβμξ παναηηήνςκ, ζε ζηίπμοξ δζδβδιαηζημφξ ηαζ ιεζηημφξ, πανμοζζάγεηαζ ζηα ελήξ ηεθάθαζα: 5ν 

<22> ηεθάθαζμ: 22 ζηίπμζ· 6
ν
 <23> ηεθάθαζμ: 8 ζηίπμζ· 7

ν
 <24> ηεθάθαζμ: 1 ζηίπμξ· 8

ν
 <25> ηεθάθαζμ: 4 

ζηίπμζ· 9
ν
 <26> ηεθάθαζμ: 4 ζηίπμζ· 10

ν
 <27> ηεθάθαζμ: 7 ζηίπμζ. Tμ ζφκμθμ είκαζ 24,2%. (ημκ οπμθμβζζιυ 

δεκ θαιαάκεηαζ οπυρδ ημ 2
μ
 ηεθάθαζμ, ημ μπμίμ ζημ ζφκμθυ ημο απμηεθεί ημκ εοεφ θυβμ εκυξ 

απνμζδζυνζζημο πμζμφ οπμηεζιέκμο εηθμνάξ). Mε δεδμιέκδ ηδκ πνυεεζδ ημο μθςιμφ κα δμιήζεζ ημ 4
μ
 

ηεθάθαζμ ιε αάζδ δζαθυβμοξ ηαζ ιμκμθυβμοξ παναηηήνςκ, ημ πμζμζηυ αοηυ εα αολακυηακ. 
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 Tέθμξ, ςξ ιεζηημί πνμζδζμνίγμκηαζ μζ ζηίπμζ ζημοξ μπμίμοξ: α) ζοκοπάνπεζ ημ 

πνμζςπζηυ ιε ημ δζδβδιαηζηυ ζημζπείμ (δζήβδζδ πνάλδξ ή πανάεεζδ θυβμο παναηηήνα). 

π.π. 

 

5<22>/ 24: «Aθθά εβχ έπς δμοθεζά. Aημφζ‟ηε; Έπς δμοθεζά». Kαζ θςκάγμκηαξ ηέημζα, δεκ ήηακε 

ημ ηνζπίεαιμ <ι>πμονίηζ, αθθά εθάκδηε ζςζηή, 

 

6<23>/ 1. Kαζ αηθμφεδζα ηεξ βοκαίηεξ ημο Mζζμθμββζμφ, μζ μπμίεξ εζηνςεήηακε ζη‟ αηνμβζάθζ, 

ηαζ εβχ ήιμοκα απυ πίζς απυ ιία θνάπηδ ηαζ εημίηαγα. 

 

α) ημ πνμζςπζηυ ζημζπείμ (πάκηα απυ ηδ ζημπζά ημο ιμκμθμβζζηή) ακαδφεηαζ ιέζς 

νδημνζηχκ ζπδιάηςκ· π.π. 

 

10<27>/ 2: Kαζ επφεδηε πδδχκηαξ ρδθά, ζα<κ> ημ άζηνμ πμο ζημκ αένα πφκεηαζ. 

 

O πίκαηαξ πμο αημθμοεεί πανμοζζάγεζ πχξ ηαηακέιμκηαζ ηαηά ηεθάθαζμ μζ 

ακηζηεζιεκζημί/ δζδβδιαηζημί, μζ ιεζηημί ηαζ μζ οπμηεζιεκζημί/ πνμζςπζημί ζηίπμζ. 

 

Kεθάθαζμ Αζδβδιαηζημί Mεζηημί Πνμζςπζημί 

    

1 3 12 12 

2 28   

3 (20) 8 1  

4 (21) [δζάθμβμξ/ 

ιμκυθμβμξ] 

  

5 (22) 30 7  

6 (23) 10 7 5 

7 (24) 2 12 5 

8 (25) 14 10 4 

9 (26) 7[8] 2  

10 (27) 16 6 6 

Ύζηεξν 4 3 4 

 

Tα απμηεθέζιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ακαθοηζηή πενζβναθή είκαζ, πνμηεζιέκμο βζα 

ιμκμδναιαηζηυ ηείιεκμ, ημοθάπζζημκ απνμζδυηδηα. οβηεηνζιέκα, απυ ημοξ 218 ζηίπμοξ 

ημο ηεζιέκμο μζ 122 είκαζ ακηζηεζιεκζημί/ δζδβδιαηζημί (55, 96%), μζ 60 έπμοκ ιεζηηυ 

παναηηήνα (27, 52%), εκχ ιυθζξ 36 είκαζ ζηίπμζ οπμηεζιεκζημί/ πνμζςπζημί (16, 51%). 
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 O θυβμξ ημο ζενμιυκαπμο αθθάγεζ αέααζα παναηηήνα. Tμ 1
μ
 ηεθάθαζμ αθεκυξ 

πενζθαιαάκεζ ηδκ πνμσζημνία ηδξ ζοββναθήξ ημο 2
μο

 ηεθαθαίμο ηαζ αθεηένμο πνμσδεάγεζ 

υηζ ημ ένβμ δεκ ελακηθείηαζ ζηδκ πενζβναθή ηδξ βοκαίηαξ. Eίκαζ ημ ιυκμ ζημ μπμίμ μ 

ιμκμθμβζζηήξ δίκεζ έηηαζδ ιε άιεζμ ηνυπμ
672

 ζηδκ πανμοζίαζδ ηδξ δζηήξ ημο πνμμπηζηήξ. 

ε αοηυ, άθθςζηε, πενζθαιαάκεηαζ δ απυθαζή ημο κα απμηνζεεί εκενβδηζηά ζημ Kαηυ, 

υπςξ αοηυ οθμπμζείηαζ ζηδκ αημιζηή πενίπηςζδ ηδξ βοκαίηαξ, ζοκεέημκηαξ ηδκ πενζβναθή 

ηδξ. 

 ημ 2
μ
 ηαζ 3

μ
 ηεθάθαζμ, μ ζενμιυκαπμξ οζμεεηεί έκακ άθθμ ηνυπμ βναθήξ. ηα 

ηεθάθαζα απμοζζάγμοκ εκηεθχξ μζ πνμζςπζημί/ οπμηεζιεκζημί ζηίπμζ. Πνυηεζηαζ βζα ηα 

ηεθάθαζα υπμο πενζβνάθμκηαζ δ βοκαίηα ηαζ μζ Mεζμθμββίηζζζεξ. H ζοββναθζηή ηαηηζηή 

ημο ζενμιυκαπμο εα ιεηαααθθυηακ ζημ ζπεδζαζιέκμ 4
μ
 ηεθάθαζμ ηαζ ζημ 5

μ
. Tα ηεθάθαζα 

πενζθαιαάκμοκ ηδ ζηδκή ηδξ ακαζηάηςζδξ ηδξ Zαηφκεμο ηαζ ηδκ ακαιέηνδζδ ηδξ 

βοκαίηαξ ιε ηζξ Mεζμθμββίηζζζεξ ακηίζημζπα. πςξ ζημ 2
μ
 ηαζ 3

μ
, μζ πνμζςπζημί/ 

οπμηεζιεκζημί ζηίπμζ, απμοζζάγμοκ. Eδχ, υιςξ, ζδζαίηενδ αανφηδηα έπεζ ημ ζημζπείμ ημο 

εοεέςξ θυβμο. πςξ πνμηφπηεζ απυ ηα ζπεδζάζιαηα, ημ 4
μ
 ηεθάθαζμ εα ακαπηοζζυηακ 

βφνς ζε δζαθυβμοξ ηαζ ιμκμθυβμοξ παναηηήνςκ. ημ 5
μ
 ηονζανπεί μ εοεφξ θυβμξ ηδξ 

βοκαίηαξ. 

 Tέθμξ, ζηα ηεθάθαζα απυ ημ 6
μ
 έςξ ημ Όζηενμ, ζηα μπμία πενζθαιαάκεηαζ ημ 

μναιαηζηυ οθζηυ πμο έπεζ ζπέζδ ιε ηδ μζηηνή ηαηάθδλδ ηδξ βοκαίηαξ, επακειθακίγμκηαζ 

μζ πνμζςπζημί/ οπμηεζιεκζημί ζηίπμζ (24 ζηίπμζ). Aηυιδ, υιςξ, ηαζ εδχ δεκ 

ζημζπεζμεεηείηαζ δ εζηυκα ιζαξ ιμκμηναημνίαξ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή. Tμ ηφνζμ 

αάνμξ ημ έπεζ ημ δζδβδιαηζηυ ζημζπείμ (53 ζηίπμζ) ηαζ έπμκηαζ μζ ιεζηημί ζηίπμζ (40 ζημκ 

ανζειυ). Tα πνμδβμφιεκα δδθχκμοκ υηζ μ ιμκμθμβζζηήξ- πμζδηήξ δεκ αημθμοεεί ιία 

ιμκαδζηή ηαηηζηή ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ εζζαβςβήξ ηςκ δζδβδιαηζηχκ ζημζπείςκ. 

 O ζενμιυκαπμξ πενζβνάθεζ παναηηήνεξ ςξ ιάνηοναξ ή ιέζς εκυξ πεπμζδιέκμο 

οπμηεζιέκμο εηθμνάξ (2
μ
 ηεθάθαζμ), ανενχκεζ, εκίμηε ακμζπηά, οπμηεζιεκζηυ θυβμ, 

δζδβείηαζ πνάλεζξ δζηέξ ημο ηαζ πνάλεζξ άθθςκ, εηπςνεί ημκ θυβμ ζημοξ παναηηήνεξ. O 

θυβμξ ημο άθθμηε αθμνά ζηδκ εζςηενζηυηδηά ημο ή ζηδκ ελςηενζηή ημο δναζηδνζυηδηα 

άθθμηε αθμνά ζηδ δνάζδ ηςκ παναηηήνςκ ηαζ άθθμηε ζημοξ θυβμοξ ημοξ, ιε απμηέθεζια 

κα αθθάγεζ ζοκεπχξ πνμζακαημθζζιυ. Aπυ ανπήξ ιέπνζ ηέθμοξ απμηεθεί ηδκ εκμπμζμφζα 

ανπή πμο ζοκανενχκεζ ημ δζάζπανημ οθζηυ ηδξ δεοηενμαάειζαξ πναβιαηζηυηδηαξ. H 

πανμοζία ηςκ δζδβδιαηζηχκ ζημζπείςκ ζηδ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο ηδκ δζαθμνμπμζεί απυ 

ημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ (εκυηδηα Γ2), ζημκ μπμίμ δ πανάιεηνμξ ηδξ ιμκμθμβζηήξ 
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. Mε άιεζμ ηνυπμ, δζυηζ ημ ηείιεκμ ζημ ζφκμθυ ημο απμηεθεί απυηνζζδ ημο ιμκμθμβζζηή ζε υζα είδε ηαζ 

άημοζε. 
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ζφκεεζδξ αλζμπμζείηαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ιμκμηναημνίαξ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο 

ιμκμθμβζζηή. 

 Tμ οπμηείιεκμ ηδξ εηθμνάξ ακμίβεηαζ ζε υ,ηζ απυ ηδ δζηή ημο ζημπζά ακήηεζ ζημ 

ακηζηείιεκμ· ηζξ πνάλεζξ ηαζ ηα θυβζα ηςκ άθθςκ, δδθαδή ημοξ ραξαθηήξεο κέζα ζηε δξάζε. 

Χζηυζμ, δ πνμχεδζδ ηδξ δνάζδξ δεκ έπεζ ιμκμζήιακηα ακηζηεζιεκζηυ παναηηήνα. Tμ 

οθζηυ ημ μπμίμ βζα ημκ ζενμιυκαπμ ακήηεζ ζηδκ επζηνάηεζα ημο ακηζηεζιεκζημφ (: 

παναηηήνεξ ιέζα ζηδ δνάζδ), βζα ημοξ ίδζμοξ ημοξ παναηηήνεξ ακήηεζ ζηδκ επζηνάηεζα 

ημο οπμηεζιεκζημφ (: δξάζε κέζα ζηνπο ραξαθηήξεο). H δνάζδ, δδθαδή, δζαεθάηαζ ιέζα 

απυ ηζξ αημιζηυηδηεξ ηςκ παναηηήνςκ ηαζ ηαοηυπνμκα μζ παναηηήνεξ δζαεθχκηαζ ιέζα 

ζηδ δνάζδ. O ζενμιυκαπμξ ηαημνεχκεζ: α) κα ιδκ οπμηαηαζηήζεζ ηδ δνάζδ ιε ηδκ 

έιθαζδ ζημοξ παναηηήνεξ ηαζ α) κα ιδκ ελαθακζζημφκ μζ παναηηήνεξ πάνζκ ηδξ δνάζδξ. 

 H ζζμννμπία ακάιεζα ζηα δφμ (πνμχεδζδ δνάζδξ, ακάδεζλδ αημιζηυηδηαξ 

παναηηήνςκ) ελαζθαθίγεζ ημ κα ιδκ οθμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά δ ζδέα πμο ζοκέπεζ ημ ένβμ, 

μφηε ζηζξ εκζηυηδηεξ ηςκ παναηηήνςκ μφηε ζηδκ πμθοζπζδία ηδξ δνάζδξ. H εηηέθεζδ 

θαίκεηαζ κα οθμπμζεί δφμ δεζιεφζεζξ: α) κα ιδκ επζηναπεί ζημοξ παναηηήνεξ (πμθφ δε 

πενζζζυηενμ ζε έκακ παναηηήνα) κα ηονζανπήζμοκ, ηαεζζηχκηαξ ηδ δνάζδ ζοιπθήνςια, 

ηαζ κα ιδκ ζπδιαηζζηεί έκα ένβμ πμο εα ελεζηυκζγε ηζξ ζηζβιέξ ηδξ ζδζμζοζηαζίαξ ηςκ 

παναηηήνςκ, ηαζ α) κα ιδκ ηονζανπήζμοκ μζ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ηα βεβμκυηα, δ δνάζδ, ζημ 

πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ εα πακυηακ δ ζοβηεηνζιέκδ οπυζηαζδ ηδξ αημιζηυηδηαξ ηςκ 

παναηηήνςκ. Έηζζ, ζημ πθαίζζμ ηδξ οπμηεζιεκζηήξ πνμμπηζηήξ ημο ιμκμθμβζζηή, αθκάδνπλ 

μζ πνμμπηζηέξ ηςκ άθθςκ παναηηήνςκ. Eκμθεαθιίγεηαζ, δδθαδή έκα οθζηυ δζπθμφ 

παναηηήνα, οπμηεζιεκζηυ ή ακηζηεζιεκζηυ, ακάθμβα ιε ηδ ζημπζά εεχνδζήξ ημο. 

 πςξ παναηδνήεδηε ζηδκ πνχηδ εκυηδηα, μ ζοβηεηνζιέκμξ ηνυπμξ ζφκεεζδξ 

οπήνλε πνυζθμνδ αάζδ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ ζδέαξ πμο ζοκέπεζ ημ ένβμ (: ημ δζαθοηζηυ 

ζημζπείμ, δ δζπυκμζα μδδβεί ζηδκ πηχζδ) ζε αημιζηυ θαη ζε ζοθθμβζηυ επίπεδμ. Eδχ 

δζαπζζηχκεηαζ υηζ δ ζδέα αοηή πανμοζζάγεηαζ ζοβπνυκςξ απυ οπμηεζιεκζηή ηαζ απυ 

ακηζηεζιεκζηή ζημπζά. O ζενμιυκαπμξ ιανηονεί ηαζ βνάθεζ ηδκ ζδέα, υπςξ ηδκ δζαπζζηχκεζ 

ζημ ακηζηείιεκμ (: ζημοξ παναηηήνεξ ιέζα ζηδ δνάζδ) ηαζ μζ παναηηήνεξ ακαπηφζζμκηαζ 

ηαεχξ μζ θυβμζ ηαζ μζ πνάλεζξ ημοξ επδνεάγμκηαζ απυ ηδ δζπυκμζα. 

 ημ πνχημ ζηάδζμ ηδξ επελενβαζίαξ ημο ένβμο, οπήνπακ ηεπκζηά μζ πνμτπμεέζεζξ 

βζα ιζα ηέημζα ζφκεεζδ, δδθαδή ιζα ζδέα/ οπυεεζδ οθμπμζδιέκδ: α) ζε αημιζηυ ηαζ 

ζοθθμβζηυ επίπεδμ ηαζ α) απυ οπμηεζιεκζηή ηαζ ακηζηεζιεκζηή ζημπζά. Tυηε, υιςξ, δ ζδέα- 

οπυεεζδ πνμζακαημθζγυηακ ηονίςξ ζημ αημιζηυ επίπεδμ, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ βοκαίηαξ. 

Aοηυ ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ημκ ζαηζνζηυ ζηυπμ πμο οπδνεημφζε ημ ηείιεκμ. ε αοηυ ημ 

πνχημ ζηάδζμ, υιςξ, ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε ημκ ζδζαίηενμ νυθμ πμο έπαζλε δ 
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ζφκεεζδ ημο ένβμο (: δ πνυζθμνδ αάζδ). Aοηή ζε ζοκδοαζιυ ιε ιία ζδέα- οπυεεζδ πμο 

ιπμνμφζε κα ακαπεεί θαη ζημ ζοθθμβζηυ επίπεδμ, εοκμδιέκδ απμθαζζζηζηά απυ ηδκ ίδζα 

ηδκ ζζημνία
673

 (: αδοκαιία ημο έεκμοξ κα ανεεί ζημ φρμξ ημο αζηήιαημξ ηδξ εθεοεενίαξ, 

ειθφθζεξ δζεκέλεζξ, δζπυκμζα, πηχζδ ημο Mεζμθμββίμο), μδήβδζακ απυ ημζκμφ ζημ 

ιεβαθυπκμμ δεφηενμ ζηάδζμ ηδξ επελενβαζίαξ ηδξ Γπλαίθαο ηεο Zάθπζνο. 

 

Γ6. H πξννπηηθή ηνπ ηεξνκόλαρνπ. 

 Mεθεηχκηαξ ηδ βκςζηζηή ζοβηνυηδζδ ημο ζενμιυκαπμο (αθ. ακαθοηζηά, εκυηδηα 

Α3) επζζδιάκεδηε υηζ ημ 2
μ
 ηεθάθαζμ, πμο αθμνά ζηδκ πενζβναθή ηδξ βοκαίηαξ, 

εεςνδιέκμ ζημ πθαίζζμ ημο δεοηενμαάειζμο επζπέδμο, ήηακ, ανπζηά, ακελάνηδημ ζε ζπέζδ 

ιε ημ ηεθζηυ ένβμ. H απυαθερδ, ημ ακηζηείιεκμ, μ ηνυπμξ ηαζ μ πνυκμξ βναθήξ ημο 

ηεθαθαίμο (ηαζ, αζθαθχξ, ημ ένβμ ζημ ζφκμθυ ημο) έπμοκ ζδζαίηενδ αανφηδηα βζα ηδκ 

ηαηακυδζδ ηδξ πνμμπηζηήξ ημο ζενμιυκαπμο, ημο ιμκμθμβζζηή- πμζδηή. ε αοηυ ημ ζδιείμ 

εα δζεοηνζκζζηεί πμζα βεβμκυηα ηαζ επεζζυδζα ειπίπημοκ ζημ πεδίμ ηδξ ζοκήεμοξ 

ειπεζνίαξ, πμζα απμηεθμφκ μναιαηζηυ οθζηυ, ηαεχξ ηαζ πμζα είκαζ δ ζεζνά ιε ηδκ μπμία 

θαιαάκμοκ πχνα. 

 Kαηά ηδκ άπμρή ιαξ, μναιαηζηυ είκαζ ημ οθζηυ ηςκ ηεθαθαίςκ 6 <23> έςξ ηαζ 

Όζηενμ. Oζ πενζβναθέξ ηαζ ηα επεζζυδζα ηςκ πνχηςκ 5 ηεθαθαίςκ, ακάιεζα ζηα μπμία 

ηαζ ημ ζπεδζαγυιεκμ 4
μ
 βζα ημ «Aκαηάηςια ηδξ πυθδξ», ζηδνίγμκηαζ ζε οθζηυ πμο 

εκηάζζεηαζ ζημ πεδίμ ηδξ ζοκήεμοξ ειπεζνίαξ
674

. ηδ δεοηενμαάειζα πναβιαηζηυηδηα, δ 

μπμία ζοκζζηά ημ ηείιεκμ, είκαζ δοκαηυκ κα δζαηνζεεί πνυκμξ ζζημνζηυξ ηαζ πνυκμξ 

μναιαηζηυξ. ημ πθαίζζμ ημο ζζημνζημφ πνυκμο εκηάζζεηαζ ηαζ μ πνυκμξ ηαηά ημκ μπμίμ μ 

ζενμιυκαπμξ βνάθεζ (πνυκμξ ηδξ βναθήξ). 

 O ζζημνζηυξ πνυκμξ ημο 1
μο

 ηεθαθαίμο έπεζ ςξ αθεηδνία ημκ πνυκμ ηδξ βναθήξ: 

«Eβχ Αζμκφζζμξ ζενμιυκαπμξ, εβηάημζημξ ζημ λςηθήζζ ημο Aβίμο Λφπζμο, βζα κα 

πενζβνάρς φ,ηη είδα, θέβς:». O ιμκμθμβζζηήξ είκαζ ζαθήξ. ε αοηυ ημ πνμκζηυ ζδιείμ ηδξ 

βναθήξ “θέεζ” βζα κα πενζβνάρεζ υ,ηζ είδε, ηαζ υπζ βζα κα πενζβνάρεζ ηδ βοκαίηα, υπςξ εα 

δδθχζεζ ζηδ ζοκέπεζα ημο ηεθαθαίμο, υπμο πενζθαιαάκμκηαζ βεβμκυηα ηα μπμία αθμνμφκ 

ζηδκ πνμσζημνία ηδξ ζοββναθήξ. Mε αάζδ ηδκ εκανηηήνζα ζοββναθζηή ημπμεέηδζδ, 

                                                 
673

. Bθ. ζε αοηυ ημ πθαίζζμ ηδ δζαπίζηςζδ ημο Α. Aββεθάημο (Tν αθαλέο πνίεκα..., υ.π., 68) υηζ: «ημ ηείιεκμ 

απμηηά απυ ημ 1829 έκακ εεκζηυ παναηηήνα, ηαζ αοηυ ζε ζοιθναγυιεκα άηνςξ ακδζοπδηζηά, υηακ ιε ημ 

ηέθμξ ηδξ Eπακάζηαζδξ μζ πνμζςπζηέξ ένζδεξ ζηδκ Eθεφεενδ Eθθάδα παίνκμοκ δζαζηάζεζξ· έηζζ δ βοκαίηα 

ηδξ Zάηοεμξ πάκεζ ημ απμηθεζζηζηά ζαηζνζηυ ηδξ πενζεπυιεκμ ηαζ ζοιαμθίγεζ πθέμκ μηζδήπμηε απεζθεί ημ 

έεκμξ...». 
674

. Iδζαίηενδ εέζδ, ζημ 1
μ
 ηεθάθαζμ, ηαηαθαιαάκεζ ημ επεζζυδζμ ηδξ πνμζπάεεζαξ ηςκ ζηοθζχκ ηαζ ημο 

αθέκηδ ημοξ κα αθάρμοκ ημκ ζενμιυκαπμ. Tμ επεζζυδζμ, πμο ςξ βεβμκυξ δεκ έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ηδ δζπθή 

βναιιή ηδξ οπυεεζδξ (Mεζμθυββζ- βοκαίηα) δεκ είκαζ μναιαηζηυ, αθθά ζοιαμθζηυ, ηαεχξ δ θαζκμιεκζηή 

απνυηθδηδ επίεεζδ ζε αάνμξ ημο ζενμιυκαπμο απεζθεί ηδκ πνυεεζή ημο κα πενζβνάρεζ ηδ βοκαίηα· είκαζ 

ειπυδζμ ζημ δνυιμ ημο πνμξ ημκ άβζμ Λφπζμ, υπμο εα αζπμθδεεί ιε ημ ένβμ ηδξ ζφκεεζδξ ηδξ πενζβναθήξ. 
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ιπμνμφιε ιε αεααζυηδηα κα ημπμεεηήζμοιε ηδ ζοββναθή ημο 1
μο

 ηεθαθαίμο ιεηά ηα 

μναιαηζηά επεζζυδζα. Χζηυζμ, ηα βεβμκυηα ηαεεαοηά, υζα πενζθαιαάκμκηαζ ζημ 1
μ
 

ηεθάθαζμ, πνμδβμφκηαζ υπζ ιυκμ ηςκ μναιαηζηχκ επεζζμδίςκ, αθθά ηδξ υπμζαξ 

ζοββναθζηήξ δνάζδξ ημο ζενμιυκαπμο. Tμ πνχημ ηεθάθαζμ βνάθεηαζ αθμφ υθα έπμοκ 

ζοιαεί, εκχ ημ πενζεπυιεκυ ημο ακαθένεηαζ ζε έκακ ζζημνζηυ πνυκμ υπμο ηίπμηε αηυιδ 

δεκ έπεζ θάαεζ πχνα. O πνυκμξ αοηυξ, ηαηά ηδκ εηηίιδζή ιαξ, είκαζ ημ ηαθμηαίνζ ημο 

1825. Αεκ εα ιπμνμφζε κα είκαζ ηαθμηαίνζ ημο 1826 βζα ημοξ ελήξ θυβμοξ: 

 H πνχηδ έκδεζλδ πμο ιπμνεί κα θδθεεί οπυρδ είκαζ ηα ζοιθναγυιεκα ημο 

«πζηναίκεηαζ», πμο ακαθένεηαζ ζημκ ιμκμθμβζζηή. ,ηζ ημκ ηανάγεζ, ζημ πνχημ ηεθάθαζμ, 

δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηφπδ ηδξ εεκζηήξ οπυεεζδξ (δεκ έπεζ, θμζπυκ, δεζ ημ υναια ηδξ 

πηχζδξ ημο Mεζμθμββίμο, πμθφ δε πενζζζυηενμ δεκ έπεζ πέζεζ ημ Mεζμθυββζ), μφηε ιε ηδκ 

μζηηνή ηαηάθδλδ ηδξ βοκαίηαξ. Tμκ ηανάγεζ δ «αθπανζζηία ηςκ ακενχπςκ» (1/ 6), ημ 

βεβμκυξ υηζ δεκ ιπμνεί κα ανεζ «ηάκε ηνεζξ δίηαζμοξ» (1/ 11) ηαζ υηζ είκαζ ιάηαζμ κα 

βονεφεζ «ακ έπεζε πμηέ δ απεεοιζά ημο παναιζηνμφ ηαθμφ» (1/ 17) ζηδκ ροπή ηδξ 

βοκαίηαξ. Eζδζηυηενα, ακαθένεηαζ ζηζξ «δέδζεξ βζα ημ έεκμξ πμο πμθειάδ» (1/ 2) ιε ήνειδ 

δζάεεζδ. H ζηάζδ ημο, δδθαδή, δεκ πανμοζζάγεζ ακαθμβία ιε ηδκ ακηίδναζή ημο ηαηά ημ 

υναια ηδξ Πηχζδξ (6 (23)\ <22> «Kαζ εηίκδζα ιε ημ Xάνμ ιεξ ζηδ<κ> ηανδζά ιμο κα 

θφβς»)· μφηε ιε ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο, υηακ μναιαηζηά παναημθμοεεί υζα εα θάαμοκ πχνα 

ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ ζηζβιέξ ηδξ βοκαίηαξ. Aοηά, ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, εκζζπφμοκ ηδκ 

οπυεεζδ υηζ υζα πενζθαιαάκμκηαζ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ (ιε ηδκ ελαίνεζδ ημο πνχημο 

ζηίπμο) ακαθένμκηαζ ζε βεβμκυηα πμο πνμδβμφκηαζ ηςκ μναιάηςκ. 

 H δεφηενδ έκδεζλδ αθμνά ζημ υηζ ημ 1
μ
 ηεθάθαζμ πενζθαιαάκεζ δφμ δζαθμνεηζηέξ 

ακαθμνέξ ζηδ ζοββναθζηή αμφθδζδ ημο ζενμιυκαπμο. H πνχηδ ακαθμνά, ζε πνυκμ 

εκεζηχηα (μ ιυκμξ εκεζηχηαξ ζημ ηείιεκμ πμο ακάβεηαζ ζημκ πνυκμ ηδξ βναθήξ) 

“πνμθμβίγεζ” ημ ηείιεκμ ζοκμθζηά: 1.1 «Eβχ Αζμκφζζμξ ζενμιυκαπμξ, εβηάημζημξ ζημ 

λςηθήζζ ημο Aβίμο Λφπζμο, γηα λα πεξηγξάςσ φ,ηη είδα, ιέγω:». Aοηυξ μ ζηίπμξ 

πνμτπμεέηεζ υηζ μ ιμκμθμβζζηήξ, υηακ ημκ βνάθεζ, έπεζ δεζ ηα μνάιαηα. Oζ οπυθμζπμζ 

ζηίπμζ ημο ηεθαθαίμο πανμοζζάγμοκ ακαδνμιζηά υζα, ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, έθααακ πχνα 

πνζκ μ ζενμιυκαπμξ λεηζκήζεζ κα βνάθεζ μηζδήπμηε ζπεηζηυ ηαζ πνζκ παναημθμοεήζεζ 

μναιαηζηά ηδκ πηχζδ ημο Mεζμθμββίμο ηαζ ηδκ ηναβζηή ηαηάθδλδ ηδξ βοκαίηαξ. Έηζζ, 

είκαζ ζαθέξ βζαηί μ ζενμιυκαπμξ ζημκ ζηίπμ 20 ημο ηεθαθαίμο δδθχκεζ: 1. 20 «Kαζ 

εαζάζηδηα κα ηζκήζς βζα ημ λςηθήζζ ημο A<βίμο> Λ<οπίμο>, βζαηί είδα πςξ 

επαζμιένδζα· ηαζ ήζεια κα θεάζς βζα λα πεξηγξάςσ ηεο γπλαίθα ηεο Zάθπζνο». Bζάγεηαζ 

κα επζζηνέρεζ ζημ ηεθί βζα κα «πενζβνάρεζ» ηε γπλαίθα. Aκ είπε δεζ ηα μνάιαηα, ηυηε εα 

επακαθαιαακυηακ ημ «υζα είδα» ημο πνχημο ζηίπμο ημο ηεθαθαίμο. ημκ πνχημ ζηίπμ ημο 
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ένβμο, υπμο μ ζενμιυκαπμξ πνδζζιμπμζεί ημ «πενζβνάθς» βζα ηα μνάιαηα, ημ ζοκδοάγεζ ιε 

ημ «είδα». Kαζ, αζθαθχξ, δ πενζβναθή ηδξ βοκαίηαξ (ζηίπμξ 20) ηαζ δ πενζβναθή ηςκ 

υζςκ είδε (ζηίπμξ 1) ζηα μνάιαηα δεκ ηαοηίγμκηαζ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ. 

 Tέθμξ, έκα ζημζπείμ πμο εκημπίγεζ, πνμκζηά πθέμκ, υζα πενζθαιαάκμκηαζ ζημ 1
μ
 

ηεθάθαζμ ζημ ηαθμηαίνζ ημο 1825 είκαζ ημ ελήξ: ημ έκα απυ ηα πνμθδηζηά μνάιαηα εα 

οθμπμζείημ ηδκ άκμζλδ ημο 1826 (11 Aπνζθίμο 1826). Γζα κα είκαζ πνμθδηζηυ ημ υναια εα 

πνέπεζ μ ζενμιυκαπμξ κα ημ έπεζ δεζ πνζκ απυ ημκ Aπνίθζμ ημο 1826. οκεπχξ, ακ ηα 

μνάιαηα πνμδβμφκηαζ ηδξ δζαδνμιήξ απυ ημκ Άβζμ Αζμκφζζμ ζημκ Άβζμ Λφπζμ, ηυηε ημ 

ηαθμηαίνζ βζα ημ μπμίμ ηάκεζ θυβμ μ ζενμιυκαπμξ, είκαζ ημ ηαθμηαίνζ ημο 1826. Aοηυ εα 

ζήιαζκε υηζ μ ζενμιυκαπμξ πενίιεκε ιήκεξ βζα κα ηα ηαηαβνάρεζ, πανά ηδ γέζδ πμο 

δδθχκεζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ βοκαίηαξ κα επζζηνέρεζ ζημ ηεθί ημο ηαζ κα λεηζκήζεζ ημ 

ζοββναθζηυ ημο ένβμ· ηονίςξ, υιςξ, πανά ηδ ζδιαζία ηςκ υζςκ είδε
675

. 

 Θέζδ ιαξ είκαζ, ζοκεπχξ, υηζ μ ζενμιυκαπμξ αζάγεηαζ κα βονίζεζ ζημ ηεθί ημο υπζ 

βζα κα ηαηαβνάρεζ ηα μνάιαηα, αθθά βζα κα πενζβνάρεζ ηδ βοκαίηα, υπςξ ελάθθμο νδηά ημ 

θέεζ: «Kαζ εαζάζηδηα κα ηζκήζς βζα ημ λςηθήζζ ημο A<βίμο> Λ<φπζμο>, βζαηί είδα πςξ 

επαζμιένδζα· ηαζ ήεεθα κα θεάζς βζα κα πενζβνάρς ηδ βοκαίηα ηδξ Zάηοεμξ» (1/ 20). 

 ημκ πνυκμ ηδξ βναθήξ ακάβεηαζ ιυκμ μ εκανηηήνζμξ ζηίπμξ ημο ένβμο. ημ 

πθαίζζμ ημο ζζημνζημφ πνυκμο ειπίπημοκ: α) H δζαδνμιή απυ ημκ Άβζμ Αζμκφζζμ ηαζ ηα 

Tνία Πδβάδζα πνμξ ημκ Άβζμ Λφπζμ (υζα πενζθαιαάκμκηαζ ζημ 1
μ
 ηεθάθαζμ απυ ημκ ζηίπμ 

2 έςξ 27). α) H ζφκεεζδ ηδξ πενζβναθήξ ηδξ βοκαίηαξ (2
μ
 ηεθάθαζμ). β) O ακεθέδημξ 

ηακμκζμαμθζζιυξ ημο Mεζμθμββίμο, μ απυδπυξ ημο ζηδ Zάηοκεμ, μζ πνάλεζξ ηςκ 

Mεζμθμββζηζζζχκ ηαζ ηςκ Zαηοκείςκ (3
μ
 ηεθάθαζμ)

676
. δ) Tμ βεκζηυ ακαηάηςια ηδξ 

πμθζηείαξ (4
μ
 ηεθάθαζμ). ε) H ζφβηνμοζδ ηδξ βοκαίηαξ ιε ηζξ Mεζμθμββίηζζζεξ (5

μ
 

ηεθάθαζμ). ζη) H ζηδκή ηαηά ηδκ μπμία μ ζενμιυκαπμξ παναημθμοεεί ηδ ζογήηδζδ ηςκ 

Mεζμθμββζηζζζχκ, αθέπεζ ηδ βνζμφθα πμο πνμζεφπεηαζ, λεηζκά ηαζ μθμηθδνχκεηαζ ημ 

                                                 
675

. Mπμνμφιε, αηυιδ κα θάαμοιε οπυρδ μνζζιέκα απυ ηα θυβζα ημο ζενμιυκαπμο ζημ ηνίημ ζπεδίαζια ηδξ 

Γπλαίθαο ηεο Zάθπζνο πμο αθμνμφκ επίζδξ ζηδκ ηάλδ ηςκ βεβμκυηςκ ηαζ θςηίγμοκ πμζα είκαζ δ ζεζνά ιε ηδκ 

μπμία έθααακ πχνα: α) υζα πενζθαιαάκμκηαζ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ ηαζ α) ημ μναιαηζηυ οθζηυ πμο αθμνά ζηδ 

βοκαίηα: Kεθάθαζμ 1
μ
: «Kαζ ηαεχξ ηάκεζ μ άκενςπμξ πμο ζηνίθεζ ημ ιμοζηάηζ ημο pensando a cosa che è 

certo che riuscirà, cosi egli palpava la punta del suo corno e non sapevo il perchè;» [Kαζ ηαεχξ ηάκεζ μ 

άκενςπμξ πμο ζηνίθεζ ημ ιμοζηάηζ ημο ηαζ ζοθθμβίγεηαζ ηάηζ πμο είκαζ ζίβμονμ πςξ εα ημ πεηφπεζ, έηζζ 

παζπάηεοε ηαζ εηείκμξ ηδκ άηνδ ημο ηενάημο ημο, ηαζ δεκ ήλενα ημ βζαηί] (Aλαιπηηθή, 157)· Capitolo Ultimo 

<4> «Kαζ αοηυξ εηαιχεδηε πςξ δεκ ακακμβζέηαζ, αθθά εβχ, εοιχκηαξ εζξ ηδκ ανπή πμο εζηνζθμβφνζγε ηδκ 

άηνδ ημο ηενάημο, εηα<ηά>θααα ημ ένβμ ημο Αζααυθμο πμο απυ ηυηεξ ειεθεημφζε». (Aλαιπηηθή, 161). 
676

. Γζα ημ ζοζπεηζζιυ ημο 3
μο

, 4
μο

 ηαζ 5
μο

 ηεθαθαίμο ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο παναδίδμκηαζ απυ ημκ Π. Xζχηδ 

βζα ηα ζοιαάκηα ηαηά ηδκ 20
δ
 ηαζ 28

δ
 Iμοθίμο, αθ.: Α. Aββεθάημξ, «Aκαθμνζηυξ- αοημακαθμνζηυξ θυβμξ. 

Πανάθθδθδ ακάβκςζδ ημο ζζημνζημφ ηαζ ημο θμβμηεπκζημφ- πμζδηζημφ ηεζιέκμο: Π. Xζχηδξ, Iζηνξία ηνπ 

Iνλίνπ Kξάηνπο- Α. μθςιυξ, H Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο», Πεξίπινπο 11 (Φεζκυπςνμ 1986), 151- 153. Bθ. 

αηυιδ η. Aθελίμο, Δηνλπζίνπ Σνισκνχ..., υ.π., 456- 458. 
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πνχημ υναια, ημο ιζθά δ βνζμφθα (ζηίπμζ 1- <8> ηαζ <19>- <22>) (6
μ
 ηεθάθαζμ). γ) H 

εκηφπςζδ ημο ζενμιυκαπμο υηζ δεκ εα δεζ άθθμ υναια (ζηίπμζ 1- 2) (7
μ
 ηεθάθαζμ). 

 ημ πθαίζζμ ημο μναιαηζημφ πνυκμο ειπίπημοκ: α) Tμ υναια βζα ηδκ πηχζδ ημο 

Mεζμθμββίμο (6
μ
 ηεθάθαζμ, ζηίπμζ <9>- <18>). α) Tμ υναια βζα ηδκ μζηηνή ηαηάθδλδ ηδξ 

βοκαίηαξ (7 ηεθάθαζμ, ζηίπμζ 3-<19>· 8
μ
, 9

μ
, 10

μ
 ηαζ φζηενμ ηεθάθαζμ). 

 Aοηυ, υιςξ, πμο έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ είκαζ υηζ δ 

μναιαηζηή ειπεζνία επζδνά ζηδ ζοββναθζηή αμφθδζδ ημο ζενμιυκαπμο. Aθμφ έπμοκ πθέμκ 

θάαεζ πχνα ηα μνάιαηα, μ ζενμιυκαπμξ δεκ πενζμνίγεηαζ (ηαζ δεκ ιπμνεί κα πενζμνζζηεί 

αβκμχκηαξ ηα) ζηδ ζφκεεζδ ηδξ πενζβναθήξ. Θα πνέπεζ κα ηαηαβνάρεζ υζα είδε. Έηζζ, 

ζοκεέηεζ έκα εονφηενμ ηείιεκμ, ζημ μπμίμ εκμθεαθιίγεζ ημ ανπζηυ, οπυ ημ ηαεεζηχξ 2
μο

 

ηεθαθαίμο. O ιμκμθμβζζηήξ δεκ ηαηανβεί ημ ένβμ ημο ζημπαζιμφ (ημ 2
μ
 ηεθάθαζμ), αθθά 

ημ εκζςιαηχκεζ ζημ ένβμ ηδξ ειπεζνίαξ
677

. Tμ 1
μ
 ηεθάθαζμ, ζημ μπμίμ εηηίεεηαζ δ 

πνμσζημνία ηδξ ζοββναθήξ, πενζθαιαάκμκηαζ ζαθείξ εκδείλεζξ βζα ημκ δζπθυ παναηηήνα 

ημο ηεθζημφ ηεζιέκμο, δδθαδή ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζηδ ζοββναθζηή πνυεεζδ, υπςξ 

οθμπμζείηαζ ζημ 2
μ
 ηεθάθαζμ

678
, ηαζ αοηή πμο απμθήβεζ ζημ εονφηενμ ηείιεκμ. 

 Eλάθθμο ημ 2
μ
 ηεθάθαζμ δζαθένεζ ζε ζπέζδ ιε ημ οπυθμζπμ ένβμ απυ ανηεηέξ 

απυρεζξ. πςξ δείλαιε (εκυηδηα Α3), ημ 2
μ
 ηεθάθαζμ ακήηεζ, απυ ηδ ζημπζά ημο 

ιμκμθμβζζηή ζημ πεδίμ ημο πεπμζδιέκμο, ηαεχξ δ εηθμνά ημο ακήηεζ ζε έκα 

απνμζδζυνζζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, αθθμημπζηχξ ζοβηνμηδιέκμ. Tμ οπμηείιεκμ αοηυ 

δζεηδζηεί ηδκ ανπή πθδνμθμνζαηήξ αεααζυηδηαξ. Έηζζ, υζμζ ζηίπμζ θαζκμιεκζηά απμηεθμφκ 

δζαηοπχζεζξ οπμεεηζηήξ ροπμθυβδζδξ ηδξ βοκαίηαξ, ιεηά ημκ ζηίπμ <18> («Kαζ 

ιμθμκημφημ, υηακ ήημοκ ιμκαπή, επήβαζκε ζημκ ηαενέθηδ ηαζ ημζηχκηαξ εβέθμοκα ηαζ 

έηθαζε»), βίκμκηαζ ηαηακμδημί ακαδνμιζηά ςξ αεααζχζεζξ. 

 Tμ 2
μ
 ηεθάθαζμ είκαζ βναθή εκενβδηζηή, δδιζμονβζηή, δ μπμία ηαηαζηεοάγεζ ηδκ 

εζηυκα ημο πνμζχπμο ηδξ βοκαίηαξ, ηαηαζηεοάγεζ, δδθαδή, ηδ βοκαίηα ςξ παναηηήνα 

                                                 
677

. ε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ είκαζ δοκαηυκ κα ελεηαζηεί δ δζυνεςζδ ημο «κα πενζβνάρς υ,ηζ ζηνράδνπκε» ζε 

«κα πενζβνάρς υ,ηζ είδα». H επζθμβή «είδα» είκαζ ζαθήξ ςξ πνμξ ηδ δζαζφκδεζή ηδξ ιε ηδκ μναιαηζηή 

θμβμηεπκία (Aλαιπηηθή, 69). Tμ νήια «ζημπάγμοιε» δεκ απμηεθεί απθχξ ιία επζθμβή δ μπμία ζημ δεφηενμ 

ζηάδζμ επελενβαζίαξ ημο ένβμο δζαβνάθεηαζ. H δζαβναθή ηαζ δ ακηζηαηάζηαζή ημο οπμδδθχκεζ ηδκ 

εηηίιδζδ υηζ δ ιενίδα ημο θέμκημξ ημο ηεζιέκμο δεκ ανίζηεηαζ ζημ ζημπαζηζηυ ημο ηιήια, αθθά ζημ 

μναιαηζηυ. Mπμνμφιε κα θάαμοιε οπυρδ ηδ ζδιαζία ημο ζημπάγμιαζ ζηδκ μπμία ακαθένεηαζ μ μθςιυξ 

ζημ «Eβηχιζμ βζα ημκ Oφβμ Φυζημθμ»: Me nelle cose poètiche, per le quali si chide di afferrare per mezzo di 

forti combinazioni il vero, risecando le parti false onde resti nell‟ altrui mente inoppugnabile (lo chè si 

chiama pensare)» (Αζμκοζίμο μθςιμφ Άπαληα, ηυι. B‟, υ.π., 197). ημ 2
μ
 ηεθάθαζμ μ ιμκμθμβζζηήξ 

αηνζαχξ επζπεζνεί κα ζοθθάαεζ ηδκ αθήεεζα ηδξ βοκαίηαξ ηαζ κα ηδκ εηεέζεζ αηαηαιάπδηδ. Tμ «ζημπάγμοιε» 

ακάβεηαζ ζε αοηυ πμο οπμηίεεηαζ υηζ έηακε μ ζενμιυκαπμξ ηαηά ηδ ζφκεεζδ ηδξ πενζβναθήξ ηδξ βοκαίηαξ. H 

δζυνεςζδ, ζοκεπχξ, δεκ πνμηφπηεζ απυ ιζα ακάβηδ ελεζδίηεοζδξ ημο ακηζηεζιέκμο ή αηυιδ επζθμβήξ 

ηαηαθθδθυηενδξ θέλδξ πνμηεζιέκμο βζα μναιαηζηυ ακηζηείιεκμ, αθθά ιε ηδκ επακεηηίιδζδ ηςκ ειθάζεςκ 

ημο ένβμο. 
678

. H πνμέθεοζδ, υπζ ακαβηαζηζηά πνμκζηή αθθά δμιζηή, ηδξ ανπζηήξ ζοββναθζηήξ πνυεεζδξ εκημπίγεηαζ 

ζημοξ ζηίπμοξ 15- 20. 
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θμβμηεπκζημφ ένβμο. Αζαθμνεηζηά ζζπφμοκ βζα ημ οπυθμζπμ ένβμ. Eηεί δ βναθή είκαζ 

παεδηζηυηενδ, ηαεχξ μ ιμκμθμβζζηήξ ηαηαβνάθεζ ιε ημκ εθάπζζημ ααειυ ιεζμθάαδζδξ 

υζα έθααακ πχνα ζημκ ζζημνζηυ ηαζ μναιαηζηυ πνυκμ
679

. H εζζαβςβή ηδξ αάζδξ 

αεααζυηδηαξ ζε αοηυ ημ ηιήια ημο ένβμο, υπςξ δείλαιε ζηδκ εκυηδηα Α4 ελανηάηαζ απυ 

ημ ηφνμξ ηςκ ιεηαθοζζηχκ πανμοζζχκ. 

 Aηυιδ ιία μοζζχδδξ δζαθμνά ημο 2
μο

 ηεθαθαίμο ζε ζπέζδ ιε ημ οπυθμζπμ ένβμ 

έβηεζηαζ ζηδκ απυαθερή ημο. φιθςκα ιε ημκ ηίηθμ ημο, μ ζενμιυκαπμξ ιε ηδκ πενζβναθή 

«πμθειάδ κα πανδβμνδεή». Tμ βζαηί πμθειάεζ κα πανδβμνδεεί είκαζ ζαθέξ· ζφιθςκα ιε 

ηζξ πθδνμθμνίεξ ημο 1
μο

 ηεθαθαίμο μ ζενμιυκαπμξ είπε απακςηέξ απμβμδηεφζεζξ 

(αδοκαιία εφνεζδξ δζηαίςκ ιε ημ ιέηνμ ηδξ Γναθήξ, α-ιέηνδημζ μζ ηαημί). H 

ζδιακηζηυηενδ απυ αοηέξ ήηακ υηζ ημ ιέηνμ πανδβμνίαξ πμο εέθδζε κα εθανιυζεζ, υηζ 

δδθαδή ηάεε άκενςπμξ έπεζ ηάηζ ηαθυ πάκς ημο, δεκ ήηακ δοκαηυκ κα έπεζ βεκζηή ζζπφ, 

ηαεχξ δ βοκαίηα δεκ είπε πμηέ ηδκ απεεοιζά ημο παναιζηνμφ ηαθμφ. Eηεί ηαηαθήβεζ ζηδκ 

άηνςξ απμβμδηεοηζηή δζαπίζηςζδ: «Θε ιμο, ηαηαθαααίκς πςξ βονεφς έκα ηθςκί αθάηζ 

ζημ εενιυ». Aοηυ πμο βφνεοε ηαζ δεκ ανήηε (ημ «ηθςκί αθάηζ ζημ εενιυ») εα ήηακ δ 

πανδβμνία
680

. 

 Tζ είδμοξ πανδβμνία, υιςξ, ιπμνεί κα πνμζθένεζ ζημκ ζενμιυκαπμ δ ζφκεεζδ ηδξ 

πενζβναθήξ εηείκμο ημο πνμζχπμο πμο ημκ πίηνακε; Tμ είδμξ ηδξ πανδβμνίαξ 

ζοζπεηίγεηαζ ιε ημ είδμξ ημο ηεζιέκμο. Mε αάζδ ηδκ απυαθερή ημο, ημ 2
μ
 ηεθάθαζμ είκαζ 

ζάηζνα. Mε αοηή ηδκ έκκμζα, μ ζενμιυκαπμξ απμηνίκεηαζ ζημ ηαηυ, ζοκεέημκηαξ έκα 

θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ, ζαηζνζηήξ ζηυπεοζδξ. Mε ημ ηείιεκμ αοηυ ιπμνεί «κα ηδκ 

πενζβνάρεζ [...] ηαζ κα αζχζεζ ηαοηυπνμκα ιζα ιεηαζπιζαηή ζφβηνμοζδ ιε αοηήκ, ηαεχξ εα 

ηδκ ακηζιεηςπίζεζ ιέζα ζημκ επζηίκδοκμ ηυζιμ ηδξ δζπθυηδηαξ, ιέζα ζ‟ έκακ ηυζιμ υπμο 

ημ είκαζ ηαζ ημ θαίκεζεαζ, ημ Kαθυ ηαζ ημ Kαηυ, εκαθάζζμκηαζ ζθζββζςδχξ
681

». Tμ 2
μ
 

ηεθάθαζμ, ςζηυζμ, δεκ είκαζ απθχξ ηαζ ιυκμ ζάηζνα. 

 πςξ παναηδνεί μ Α. Aββεθάημξ, δ πενζβναθή ηδξ βοκαίηαξ ηδξ Zάηοεμξ «δεκ 

αθμνά ιυκμ ζηδκ ελςηενζηή ηδξ ιμνθή, αθθά ηαζ ζημ ροπζηυ αάεμξ αοημφ ημο 

ααζακζζιέκμο πθάζιαημξ»
682

. Πνάβιαηζ, μ ζενμιυκαπμξ δεκ πενζμνίγεηαζ κα πενζβνάρεζ 

ηδκ ειθάκζζδ ηδξ βοκαίηαξ ή ηζξ ελςηενζηέξ εηδδθχζεζξ ημο απμηθίκμκημξ ροπζημφ ηδξ 

                                                 
679

. Bθ. βζα πανάδεζβια ημκ ηνυπμ εζζαβςβήξ ημο εοεέςξ θυβμο ηςκ παναηηήνςκ ηαζ ηδ ιδ απάιαθοκζδ 

δζαθμνχκ (δ δζαθμνά ζηδκ ενιδκεία βζα ημ πμοηάιζζμ).  
680

. ηδκ ηνίηδ επελενβαζία ημο ένβμο δ έκκμζα ηδξ πανδβμνζάξ επακειθακίγεηαζ, αοηή ηδ θμνά ζημ ζηυια 

ημο Αζααυθμο: «εδχ ηάημο, είπε, fino che dura ‟sta machinetta, εέθεζ έπς ηαζ εβχ μ ηαδιέκμξ κα 

πανδβμνδεχ ιαιμοθίγμκηαξ· ημ ηαηυ ζμο είκαζ ημ ηαθυ ιμο... ha fatto il giro del mondo e si consola d‟ aver 

trovata l‟ anima per eccelenza». (Aλαιπηηθή, 155). H βοκαίηα πζηναίκεζ ημκ ζενμιυκαπμ, πανδβμνεί ημκ 

Αζάαμθμ. Aηυιδ, υιςξ, δ πενζβναθή ηδξ είκαζ αοηή ιέζς ηδξ μπμίαξ μ ιμκμθμβζζηήξ εα πμθειήζεζ κα 

πανδβμνδεεί. 
681

. Α. Aββεθάημξ, Tν αθαλέο πνίεκα..., υ.π., 231. 
682

. .π., 62. 
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ηυζιμο. Xνδζζιμπμζεί ιεευδμοξ δζείζδοζδξ ζημ εζςηενζηυ ηςκ παναηηήνςκ, πμο 

απακημφκ ζε ένβα ιοεμπθαζίαξ, υπςξ δ ροπαθήβδζδ (ζηίπμζ <18>, <<21>, <25>). Kαζ, 

υπςξ εα δείλμοιε ζηδ ζοκέπεζα, αοηυ ημ μπμίμ ροπαθδβείηαζ κα ζοιααίκεζ ζημ ροπζηυ 

αάεμξ ηδξ βοκαίηαξ, επζηεθεί ζδιακηζηυ νυθμ πανάθθδθα ιε ηδκ ζαηζνζηή απυαθερδ ημο 

ηεζιέκμο. 

 O παναηηήναξ ηδξ βοκαίηαξ, υπςξ ημκ ζοκεέηεζ μ ζενμιυκαπμξ, πανμοζζάγεζ 

ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ απυ εηείκμκ μ μπμίμξ ακαδφεηαζ απυ ηα θυβζα ηαζ ηζξ πνάλεζξ ηδξ ζηα 

οπυθμζπα ηεθάθαζα. Αφμ παναηηδνζζηζηέξ πενζπηχζεζξ είκαζ μζ ελήξ. ημκ <21
μ
 > ζηίπμ 

ημο 2
μο

 ηεθαθαίμο δζααάγμοιε: 

 

2/ <21>. «Kαζ φηαλ έβιεπε ζημκ φπκμ ηδξ ημ ςναίμ ημνιί ηδξ αδεθθήξ ηδξ, εμχπλαε ηξνκαζκέλε». 

 

ημ 8
μ
 ηεθάθαζμ, υιςξ, δ δοκαηή ηαζ μβθήβμνδ θςκή πθδνμθμνεί ημκ ζενμιυκαπμ 

δζαθμνεηζηά πνάβιαηα βζα ημκ ηνυπμ πμο θεζημονβεί ημ ιοαθυ ηδξ βοκαίηαξ ηαζ βζα ημκ 

ηνυπμ πμο θεζημονβμφκ ηα υκεζνά ηδξ: 

 

8<25>/ 4. «Kαζ ζδμφ δ πνχηδ θςκή, δ αβκχνζζηδ, πμο ιμο‟ πε ζημ δελί αοηί: «H δφζηοπδ ζξέθεη 

πάληα ζην λνπ ηεο θμφνηεξ, θοθαηέξ, ηαζ Tμφνημοξ πμο κζηάκε, ηαζ Γναζημφξ μπμφ ζθάγμκηαζ». 

8<25>/ 5. »Tνχηε ηε ζηηγκή βιέπεη ζηνλ χπλν ηεο ην πξάγκα πνπ πάληνηεο απεζχκνπλε: ήβμοκ ηδκ 

αδεθθή ηδξ πμο δζαημκεφεζ, ηαζ βζα ημφημ ηδκ είδεξ ηχνα πμο επαιμβέθαζε». 

 

Kαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ πνμθακήξ είκαζ δ ηαεεαοηή ροπμθμβζηή ζδιαζία ηςκ μκείνςκ 

πμο αθέπεζ δ βοκαίηα. ηδ δεφηενδ υιςξ πενίπηςζδ, ημ υκεζνμ απμηεθεί εηπθήνςζδ ηςκ 

επζεοιζχκ ηδξ βοκαίηαξ ηαζ ηδξ πνμζθένεζ ζηακμπμίδζδ. Aκηίεεηα, μ ζενμιυκαπμξ ζηδ 

ζφκεεζδ ημο παναηηήνα ηδξ εζζάβεζ ζημ υκεζνμ ηδξ βοκαίηαξ ηδ δοκαηυηδηα ακαβκχνζζδξ 

ηδξ δζαθμνάξ ηδξ απυ ηδκ αδεθθή ηδξ· ηδκ ακαβκχνζζδ, δδθαδή, ηδξ άζπδιδξ ιμνθήξ ηδξ 

έκακηζ ημο ςναίμο ημνιζμφ ηδξ άθθδξ βοκαίηαξ. Mε αοηυ ημκ ηνυπμ, πμο πανμοζζάγεηαζ 

ιάθζζηα κα έπεζ βεκζηή ζζπφ, ημ υκεζνμ θένκεζ ζηδ βοκαίηα ηνυιμ ηαζ, αέααζα, πυκμ. 

 ηα υκεζνά ηδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ εζηυκα ηδξ πμο ηαηαζηεοάγεζ μ ζενμιυκαπμξ,  δ 

βοκαίηα, ειιέζςξ πθδκ ζαθχξ, «βκςνίγεζ» ημκ εαοηυ ηδξ. πζ υιςξ ιυκμ εηεί. ημκ ζηίπμ 

2<18>ηδξ πενζβναθήξ, δζααάγμοιε: 

 

Kαζ ιμθμκημφημ, υηακ ήημοκ ιμκαπή, επήβαζκε ζημ<κ> ηαενέθηδ ηαζ ημζηχκηαξ εβέθμοκε ηαζ 

έηθαζε. 
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Αζαθμνεηζηά πάθζ απυ αοηή ηδκ εζηυκα ηδξ βοκαίηαξ, υπςξ πενζβνάθεηαζ ζημ 2
μ
 ηεθάθαζμ, 

δζααάγμοιε ζημ 10
μ
: 

 

10<27>/ <8> Γζαηί, ηνέπμκηαξ ιε ημ πμοηάιζζμ, πμο ημ‟ πε ηάιεζ ημκηυ απυ ηδ θζθανβονία ηδξ, 

έπαζλε ημ ιάηζ ηδξ ζημ<κ> ηαενέθηδ, 

10<27>/ <9> ηαζ εζηαιάηδλε, ηαζ δεκ εβκχνζζε ημκ εαοηυ ηδξ, ηαζ άπθςζε ημ δάπηοθυ ηδξ ηαζ 

ακαβέθαζε: 

10<27>/ <10> «Χ ημνιί! Χ ημνιί! Tζ πμοηάιζζμ! E! ηαηαθαααίκς εβχ· ηαζ πμζμξ πμκδνυξ ιπμνεί 

κα ιμο ηνφρεζ ηδ<κ> πμκδνία ημο; Eηείκμ ημ πμοηάιζζμ ιε ηάκεζ κα ηαηαθάας πςξ ηαιχκεηαζ 

ηνέθα, βζα κα ‟κ‟ έημζιδ κα ηνζιαηίζεζ. 

10<27>/ <11> »Aθθά πμζμξ κα‟ καζ; Mα ηδκ αθήεεζα πμο ηδξ ιμζάγεζ μθίβμ. Aα! είζ‟ εζφ 

ιπμιπυημνιμ, ανςιμπυνκδ, ιοβυπεζια ημο ζπζηαθζμφ, ηζί<ι>πθα ηδξ βμονμφκαξ, βασδμφνα, 

ηνμπμθυβα, ζηαηή! 

 

H βοκαίηα ακαβκςνίγεζ ηδκ απςεδηζηυηδηα ηδξ εζηυκαξ ζημ ηαενέθηδ, αθθά δεκ 

ακαβκςνίγεζ ζε αοηή ηδκ εζηυκα ημο εαοημφ ηδξ. Aκηίεεηα, ζημ 2
μ
 ηεθάθαζμ (ζηίπμξ <18>) 

πθδνμθμνμφιαζηε υηζ δ βοκαίηα ζηζξ ζδζςηζηέξ ηδξ ζηζβιέξ, βεθμφζε ηαζ έηθαζβε ιπνμζηά 

ζηδκ εζηυκα ηδξ. Πχξ είκαζ δοκαηυκ κα ελδβδεεί μ ηθαοζίβεθμξ ηδξ βοκαίηαξ, ηαζ ιάθζζηα 

πνμημφ αοηή πάζεζ ημ κμο ηδξ (2/ <24> «Aθθά, ιζθχκηαξ πάκηα βζα ηα ηαηά ηςκ άθθςκ 

βοκαζηχκ, έζςζε μ κμοξ ηδξ ηαζ επονχεδηε»); H βοκαίηα, ςξ παναηηήναξ ημκ μπμίμ 

ζοκέεεζε μ ζενμιυκαπμξ, ακαβκςνίγεζ ηδκ αζπήιζα ηδξ ηαζ αοηυ ηδκ μδδβεί ζηδκ ηναβζηή 

ακηίδναζδ ημο ηθαοζίβεθμο. φιθςκα ιε ημ 2
μ
 ηεθάθαζμ, δ βοκαίηα είπε ηδκ ζηακυηδηα κα 

ιεηαηνέρεζ ημκ εαοηυ ηδξ ζε ακηζηείιεκμ παναηήνδζδξ ηαζ ζημπαζιμφ, είπε ηδκ 

δοκαηυηδηα κα ημκ βκςνίζεζ, ημοθάπζζημκ ζηδκ ελςηενζηή ημο απςεδηζηυηδηα, ηαζ αζχκε 

αοηέξ ηζξ ζηζβιέξ ζπλείδεζεο, ςξ ζηζβιέξ πυκμο
683

. 
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. O Aζθακίδδξ εεςνεί υηζ εκημπίγεζ ηδ ζηζβιή ηαηά ηδκ μπμία δ βοκαίηα ακαβκςνίγεζ ημκ εαοηυ ηδξ ζηδ 

ζηδκή ημο ηαενέθηδ πνζκ απυ ημκ αοημ- απαβπμκζζιυ ηδξ. Iζπονίγεηαζ υηζ μ ζενμιυκαπμξ παναβκςνίγεζ αοηυ 

πμο αθέπεζ δ βοκαίηα. φιθςκα ιε ηδκ ακάβκςζή ημο, δ βοκαίηα δεκ πανα-βκςνίγεζ ηδκ αδεθθή ηδξ, αθθά 

ακαβκςνίγεζ ημκ εαοηυ ηδξ ςξ νυθμ. Έηζζ, πάκηα ηαηά ημκ Aζθακίδδ, δ βοκαίηα πδβαίκεζ πίζς απυ ημκ 

ηαενέθηδ ηαζ δμθμθμκεί ημκ νυθμ, απεθεοεενχκμκηαξ ημκ εαοηυ ηδξ. Kαζ παναηδνεί (υ.π., 54): «Aοηυ ημ 

είδμξ φπανλδξ, πμο ιμζάγεζ ιάηαζμ αθμφ δεκ ημζηίγεζ θζβυηενμ απυ ημ βεβμκυξ ηδξ γςήξ ηδξ, είκαζ δ ζηζβιή 

πμο αημφβεηαζ δ πμζδηζηή δζαθςκία δζα ιέζμο ηςκ θέλεςκ ημο ζενμιυκαπμο- ππάξρεη ινηπφλ έλα θισλί αιάηη 

κεο ζην ζεξκφ- ηαζ αθέπμοιε ή, αηνζαέζηενα, αλαβιέπνπκε δηα ηεο ζπλεηδήζεσο». Aκηζδζαζηέθθεζ ιάθζζηα 

αοηή ηδ ζηζβιή ακαβκχνζζδξ ζημκ ηαενέθηδ (πμο είκαζ ηυζμ ιεηαζπιζαηή χζηε «ηακείξ δεκ πνμθαααίκεζ κα 

ενδκήζεζ: δ βηγ πάεζ άηθαοηδ»· υ.π., 53) ιε ηδ ζηδκή ημο ηαενέθηδ ζημ 2
μ
 ηεθάθαζμ. Eηεί μ Aζθακίδδξ 

δζααάγεζ: «[...] επήβαζκε ζημκ ηαενέθηδ [...] ηαζ εεάννεζε πςξ είκαζ δ ςναζυηενδ απ‟ υζεξ είκαζ ζηα 

Eθηάκδζα». Tυηε, δ βηγ «εεάννεζε»· υπςξ δ Aβαφδ «εεάννεζε» (υ.π., 53, ζδι.1). Tμ «ηθςκί αθάηζ» οπάνπεζ 

αέααζα. Kαηά ηδκ άπμρή ιαξ, υιςξ, εκημπίγεηαζ ζημ 2
μ
 ηεθάθαζμ ιέζς ηδξ πμζδηζηήξ δδιζμονβζηυηδηαξ ημο 

ζενμιυκαπμο. Eηεί δ βοκαίηα πανμοζζάγεηαζ κα ακαβκςνίγεζ ηδκ αζπήιζα ηδξ ηαζ υπζ απθχξ κα ηθαίεζ, αθθά 

κα βεθά ηαζ κα ηθαίεζ. Aπυ ηδκ άθθδ, «ηθςκί αθάηζ», υπςξ ημ εκκμεί μ ζενμιυκαπμξ, δδθαδή ςξ επζεοιία 

ηαθμφ, δεκ ειθακίγεηαζ πανά ιυκμ ζημκ ζηίπμ 5<22>/ 4. 
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 Mε αάζδ ηα πνμδβμφιεκα, ακηζθαιαακυιαζηε ηδκ μοζζαζηζηή δζαθμνά ηδξ 

βοκαίηαξ ςξ παναηηήνα ηδξ πενζβναθήξ ηαζ ηδξ βοκαίηαξ υπςξ αοηή ακαδφεηαζ απυ ηζξ 

πνάλεζξ ηαζ ηα θυβζα ηδξ. H βοκαίηα ημο 2
μο

 ηεθαθαίμο είκαζ έκαξ παναηηήναξ ιε, έζης 

ηαζ ζηζβιζαίμ, εαοηυ, ελμφ ηαζ μ πυκμξ ημκ μπμίμ θένεηαζ κα αζχκεζ. H βοκαίηα ζημ 

οπυθμζπμ ένβμ είκαζ έκαξ παναηηήναξ πμο δεκ ζηνέθεηαζ μφηε ιία ζηζβιή κα παναηδνήζεζ 

ή κα αλζμθμβήζεζ ημκ εαοηυ ηδξ (απυ αοηή ηδκ άπμρδ, δεκ ζοβηνμηεί ημκ εαοηυ ηδξ) ηαζ 

είκαζ ζε εέζδ αηυιδ ηαζ κα έπεζ ζηζβιέξ εοπανίζηδζδξ (π.π. ημ παιυβεθμ ζημ υκεζνμ). H 

βοκαίηα ημο 2
μο

 ηεθαθαίμο πανμοζζάγεηαζ, πςνίξ αιθζαμθία, ςξ έκα πθάζια ελαζνεηζηά 

ηαηυ ηαζ απςεδηζηυ. Χζηυζμ, μζ ζηζβιέξ ημο θυαμο ηαζ ημο πυκμο πμο ηδξ απμδίδμκηαζ, 

ηδκ ηαεζζημφκ ακενχπζκδ, βζαηί ηδξ επζηνέπμοκ έκα, έζης εθάπζζημ, ακηίηνοζια ημο 

εαοημφ
684

. 

 ημ ζδιείμ αοηυ, ςζηυζμ, εα πνέπεζ κα βίκεζ ιία δζεοηνίκδζδ. οβηνίκμκηαξ ηζξ 

πανάθθδθεξ πενζπηχζεζξ ημο μκείνμο ηαζ ημο ηαημπηνζζιμφ ζημ 2
μ
 ηεθάθαζμ ηαζ ζημκ 

μναιαηζηυ πνυκμ, δεκ οπμκμμφιε υηζ μ μναιαηζηυξ πνυκμξ ένπεηαζ, ηαηά ημκ μπμζμδήπμηε 

ηνυπμ, κα οπμκμιεφζεζ ημ 2
μ
 ηεθάθαζμ. H ζφκεεζδ ηδξ πενζβναθήξ ηδξ βοκαίηαξ δεκ 

απμννέεζ απυ ημκ μναιαηζηυ πνυκμ μφηε μ μναιαηζηυξ πνυκμξ απυ ηδκ ζφκεεζδ ηδξ 

πενζβναθήξ. Πενζβναθή ηαζ υναια δζεηδζημφκ άθθδξ ηάλδξ κμιζιμπμίδζδ. H ζφκεεζδ ηδξ 

πενζβναθήξ είκαζ ςξ ηείιεκμ άιεζα ελανηδιέκμ απυ ηδκ πνμμπηζηή ημο ζενμιυκαπμο. ε 

αοηυ μ ζενμιυκαπμξ βνάθεζ ςξ πμζδηήξ, εκχ ζηα ηεθάθαζα πμο αθμνμφκ ζημκ μναιαηζηυ 

πνυκμ βνάθεζ ςξ ιάνηοναξ. 

 Γεκζηυηενα, ημ δεφηενμ ηείιεκμ πμο βνάθεζ μ ζενμιυκαπμξ, ζημ μπμίμ 

εκζςιαηχκεηαζ δ πενζβναθή ηδξ βοκαίηαξ, δεκ ζοιπθδνχκεζ μφηε δζμνεχκεζ ηδκ 

πενζβναθή ηαεεαοηή. Πενζβναθή ηαζ ιανηονία ζοκοπάνπμοκ ζημ ηεθζηυ ένβμ ζε 

δζαθμβζηή έκηαζδ, βζαηί οπαημφμοκ ζε δζαθμνεηζηέξ θμβζηέξ. O ζενμιυκαπμξ δεκ ιπμνεί κα 

πανδβμνδεεί ιε αοηά πμο παναημθμοεεί μναιαηζηά. H δζηή ημο πανδβμνία είκαζ δ 

εκενβδηζηή απυηνζζδ ζημ ηαηυ δζα ηδξ πμζδηζηήξ βναθήξ, δ μπμία είκαζ ζάηζνα εκυξ 

παναηηήνα ελαζνεηζηά απςεδηζημφ ηαζ ηαημφ, αθθά ακενχπζκμο. 

 

Γ7. H ηδηνηππία ηεο Γσναίκας της Zάκσθος ζην πιαίζην ηεο κνλνδξακαηηθήο 

θαηεγνξίαο. 
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. Πανάθθδθα ιε ημοξ ζηίπμοξ ζημοξ μπμίμοξ, ιέζς ηδξ ροπαθήβδζδξ, απμδίδεηαζ ζηδκ βοκαίηα ιζα 

ηάπμζα επίβκςζδ εαοημφ, πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ ηαζ ηα πέκηε ηεθεοηαία αενζέηα. Eηεί παναηδνμφιε κα 

εζζάβεηαζ ιία ιμνθή θμβζηήξ ελήβδζδξ ηδξ ζηάζδξ ηδξ βοκαίηαξ (αθ. ηδ πνήζδ ηδξ αζηζμθμβζηήξ ιεημπήξ ηαζ 

πνυηαζδξ: <24> «Aθθά, ιζθχκηαξ πάκηα βζα ηα ηαηά ηςκ άθθςκ βοκαζηχκ, έζςζε μ κμοξ ηδξ ηαζ 

επονχεδηε» <27> «Aθθά, επεζδή αβνίημοκε πμο ηδκ έθεβακ άζηδιδ, εαθάθηδηε δ θζθαοηία ηδξ, ηαζ 

εηνζιάηζζε»). ε ηαιία πενίπηςζδ αέααζα μζ δμιέξ αοηέξ δεκ δζηαζμθμβμφκ δεζηά ή αθθζχξ ηδ βοκαίηα, 

ςζηυζμ ηδκ θένκμοκ εββφηενα ζημ ακενχπζκμ ιέηνμ. Aκηίεεηα, ζηα ηεθάθαζα υπμο παναημθμοεμφιε ηα 

θυβζα ηαζ ηζξ πνάλεζξ ηδξ, δ βοκαίηα ειθακίγεηαζ α-πάκενςπδ. 
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 Mμκμπνμμπηζηή θμβζηή ζδιαίκεζ υηζ μζ ιμκμθμβζζηέξ, υκηαξ πνμζδζμνζζιέκμζ 

πςνζηά, πνμκζηά, ςξ πνμξ ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ η.θ.π. πθδνμθμνμφκ ηαζ αλζμθμβμφκ 

απυ ιία πνμμπηζηή πενζμνζζιέκδ ηαζ ελανηδιέκδ απυ υθα υζα ημοξ πνμζδζμνίγμοκ. Έπμοκ 

πενζμνζζιέκδ, δδθαδή πξννπηηθνπνηεκέλε ζπέζδ ιε ημ εβχ ηαζ ημκ ηυζιμ ημοξ, ηυζμ 

αλζμθμβζηά υζμ ηαζ πθδνμθμνζαηά, ηαζ ιε αοηή ηδκ έκκμζα είκαζ ζοζηαηζηχξ ηαζ 

ζοκμθζηχξ ακαλζυπζζημζ. Έηζζ, δεκ έπμοιε αάζδ αεααζυηδηαξ ηαζ εββφδζδξ βζα ημ ζςζηυ ή 

ημ ιμκαδζηυ κυδια ηςκ θυβςκ ημοξ. H ελςημπζηή εέζδ ηαζ βκςζηζηή ζοβηνυηδζδ ηςκ 

ιμκμθμβζζηχκ δεκ ημοξ επζηνέπεζ κα έπμοκ ζοκμθζηή επμπηεία ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηςκ 

άθθςκ παναηηήνςκ, ημο ηυζιμο ημοξ ή ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ημο ίδζμο ημο εαοημφ ημοξ, 

δεδμιέκμ πμο αθήκεζ ακμζπηή ιυκμ ηδκ ηαηηζηή ηδξ θαηαλφεζεο, πνμηεζιέκμο κα 

ζοθθάαμοκ ιε ζοκμθζηυηενμ ηνυπμ ηα πνμδβμφιεκα. 

 Oζ πμζηίθεξ ιεεμδεφζεζξ ηζξ μπμίεξ οζμεεημφκ, έκακηζ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ 

ηαηακυδζδξ, πνμάβμοκ ημκ αηένιμκα ηαζ επζζθαθή παναηηήνα ηδξ. H ιμκμθμβζηή 

ζφκεεζδ δζαζθαθίγεζ ημ υηζ ιζθά ιυκμκ έκαξ παναηηήναξ ηαζ πανζζηάκεηαζ άιεζα ιυκμ 

ιία πνμμπηζηή ζε ζπέζδ ιε ημ ακηζηείιεκμ ημο θυβμο. Tδκ εοεφκδ βζα ηδκ πανμοζίαζδ 

άθθςκ πνμμπηζηχκ (απμζπαζιαηζηχκ ή δζαεθαζιέκςκ απυ ηδ δζηή ημο πνμμπηζηή) ηδκ 

έπεζ μ ίδζμξ μ ιμκμθμβζζηήξ. Oζ ιμκμθμβζζηέξ ζε εηείκα ηα ιμκμδναιαηζηά ηείιεκα ζηα 

μπμία δεζπυγεζ δ ιμκμπνμμπηζηή θμβζηή (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Γ7), δδθαδή ζημ 

είδμξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο, πανμοζζάγμκηαζ ςξ ακαβκχζηεξ, ενιδκεοηέξ ηςκ άθθςκ 

παναηηήνςκ, ημο ηυζιμο ημοξ ηαζ ημο εαοημφ ημοξ. 

 ηδ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο, μζ επζημζκςκζαηέξ πανάιεηνμζ αλζμπμζμφκηαζ ιενζηχξ 

ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ιμκμπνμμπηζηήξ θμβζηήξ. οβηεηνζιέκα, είκαζ ζαθέξ υηζ μ 

ιμκμθμβζζηήξ δεκ απμηεθεί αλζυπζζημ οπμηείιεκμ εηθμνάξ, μφηε απυ άπμρδ πθδνμθμνζχκ 

μφηε απυ άπμρδ αλζμθμβζηή
685

 (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Α4) ηαζ υηζ δ ελςημπζηή 

βκςζηζηή ημο ζοβηνυηδζδ, ημο επζαάθθεζ ηδκ ηαηακμδηζηή δζαδζηαζία ςξ ιμκαδζηυ ηνυπμ 

πνμζέββζζδξ ηςκ άθθςκ (αθ. ακαθοηζηά ζηδκ εκυηδηα Α3). Ήδδ, υιςξ, ιε αάζδ αοηέξ ηζξ 

παναηδνήζεζξ, ακαηαθμφκηαζ μζ δζαθμνέξ πμο δζαπζζηχεδηακ ακάιεζα ζηδκ αιζβή 

ιμκμπνμμπηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ επζημζκςκζαηχκ παναιέηνςκ (πμζυκ, βκςζηζηή 

ζοβηνυηδζδ ηαζ ζφκεεζδ) ηαζ ζηδκ αλζμπμζήζή ημοξ ζηδ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο. Oζ 

ζδζμηοπίεξ ημο ένβμο (πάκηα απυ ηδκ άπμρδ ηδξ δεζπυγμοζαξ θμβζηήξ ηδξ ιμκμδναιαηζηήξ 

ηαηδβμνίαξ) ιπμνμφκ ηχνα κα ζοκμρζζεμφκ. 
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. Yπεκεοιίγεηαζ εδχ, ςξ πανάδεζβια, δ άπμρδ ημο Aζθακίδδ υηζ μ ζενμιυκαπμξ παναβκςνίγεζ ηζ αθέπεζ δ 

βοκαίηα ηδξ Zάηοεμξ ζημκ ηαενέθηδ. Kαηά ηδκ άπμρή ιαξ, δ δοκαηυηδηα ημο ιεθεηδηή κα ηάκεζ αοηή ηδκ 

παναηήνδζδ απμννέεζ απυ ηδκ ζοκμθζηή ηαζ ζοζηαηζηή ακαλζμπζζηία ημο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ. Χξ πνμξ 

ηδκ αλζμθμβζηή αλζμπζζηία ημο ζενμιυκαπμο, οπεκεοιίγεηαζ δ δζαθμνά ακάιεζα ζηδ δζηή ημο ενιδκεία βζα ημ 

ημκηυ πμοηάιζζμ ηδξ βοκαίηαξ ηαζ ζηδκ ενιδκεία ηδξ βοκαίηαξ πάκς ζημ ίδζμ εέια. 
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 Xςνίξ κα είβεηαζ ημ ηαεεζηχξ ημο ιμκμθμβζζηή ςξ ζοζηαηζηά ηαζ ζοκμθζηά 

ακαλζυπζζημο οπμηεζιέκμο εηθμνάξ, εζζάβεηαζ ζημ ένβμ ιία αάζδ πθδνμθμνζαηήξ ηαζ 

αλζμθμβζηήξ αεααζυηδηαξ. Yπεκεοιίγεηαζ υηζ μζ δφμ ιεηαθοζζηέξ ειθακίζεζξ, δ εεά ηαζ δ 

«δοκαηή ηαζ μβθήβμνδ θςκή», είκαζ παναηηήνεξ πνμζδζμνζζιέκμζ, ιε ηφνμξ ηυζμ ςξ πνμξ 

ηζξ πθδνμθμνίεξ ηζξ μπμίεξ ιεηααζαάγμοκ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηζξ ηνίζεζξ πμο δζαηοπχκμοκ. 

Αεκ θεζημονβμφκ ζημ ηείιεκμ ςξ θμνείξ πνμμπηζηήξ (ιε ηδκ έκκμζα ηδξ πενζμνζζιέκδξ απυ 

ημ πμζυκ πνυζθδρδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ)· δεκ ιεηέπμοκ επί ίζμζξ υνμζξ 

ιε ημοξ οπυθμζπμοξ παναηηήνεξ ζηδ δζαθμβζηή ζφζηαζδ ημο ηεζιέκμο. O πνμζδζμνζζιέκμξ 

παναηηήναξ ημο πμζμφ ημοξ αλζμπμζείηαζ βζα κα απμδμεεί ηφνμξ ζημκ θυβμ ημοξ. 

 H ηεζιεκζηή ημοξ θεζημονβία είκαζ ιεζμθααδηζηή ηαζ ιεηααζααζηζηή. Oζ δφμ αοηέξ 

πανμοζίεξ απμηεθμφκ ημοξ θμνείξ ιίαξ αάζδξ πθδνμθμνζαηήξ ηαζ αλζμθμβζηήξ 

αεααζυηδηαξ, δ μπμία κμιζιμπμζεί ηδκ ζδέα, πμο οθμπμζείηαζ ζηδκ αημιζηή ηφπδ ηδξ 

βοκαίηαξ ηαζ ζηδκ ζοθθμβζηή πενζπέηεζα ημο εεκζημφ αβχκα. H εζζαβςβή ηδξ αάζδξ 

αεααζυηδηαξ έπεζ ζακ απμηέθεζια κα απμηηήζεζ ηφνμξ (εκκμείηαζ ζημ πθαίζζμ ημο 

θμβμηεπκζημφ ζφιπακημξ) δ ζδέα υηζ δ δζπυκμζα είκαζ αοημηαηαζηνμθζηή βζα ημκ θμνέα 

ηδξ, ιία ζδέα δ μπμία οθμπμζείηαζ, υπςξ ακαθένεδηε ηυζμ ζε ζοθθμβζηυ υζμ ηαζ ζε 

αημιζηυ επίπεδμ. 

 Kαεχξ ημ ένβμ ειθακίγεηαζ ςξ απμηέθεζια ηδξ ζοββναθζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ημο 

ιμκμθμβζζηή, ακαδζπθαζζάγμκηαζ εζςηενζηά ηα επζημζκςκζαηά επίπεδα. Yπεκεοιίγεηαζ υηζ 

ημ ηείιεκμ, απυ ηδ ζημπζά ημο ζενμιυκαπμο, είκαζ πνςημαάειζα ανενςιέκμ, ιε ηδκ 

ελαίνεζδ ημο 2
μο

 ηεθαθαίμο, ημ μπμίμ ακήηεζ ζημ πεδίμ ημο πεπμζδιέκμο, είκαζ, δδθαδή, 

ζημ ζφκμθυ ημο δεοηενμαάειζα ανενςιέκμ. Aπυ ηδκ ακαβκςζηζηή ζημπζά, ημ ηείιεκμ 

είκαζ δεοηενμαάειζα ανενςιέκμ, ιε ηδκ ελαίνεζδ ημο 2
μο

 ηεθαθαίμο ημ μπμίμ είκαζ 

επζημζκςκζαηά “ηνζημ”αάειζμ. 

 Aοηυξ μ εζςηενζηυξ ακαδζπθαζζαζιυξ επζηνέπεζ ημκ εβηζαςηζζιυ, ζημ πθαίζζμ εκυξ 

ιμκμδναιαηζημφ ένβμο, εκυξ ηεζιέκμο (2
μ
 ηεθάθαζμ) ημ μπμίμ, εεςνδιέκμ αοημηεθχξ, εα 

εκηαζζυηακ ζηδκ απαββεθηζηή ηαηδβμνία. Πανάθθδθα, ημ ηαεεζηχξ ημο ένβμο ςξ 

βναπημφ θυβμο δζεοημθφκεζ ηδκ δζδβδιαηζηή ακάπηολή ημο, δδθαδή ηδκ έιθαζδ ζημοξ 

θυβμοξ ηαζ ζηζξ πνάλεζξ ηςκ παναηηήνςκ. H θμβζηή ηδξ ιμκμπνμμπηζηυηδηαξ πνμτπμεέηεζ 

υηζ δεζπυγεζ δ πνμμπηζηή ημο ιμκμθμβζζηή. O ζενμιυκαπμξ απμηεθεί ηδκ εκμπμζμφζα ανπή 

πμο ζοκανενχκεζ ημ δζάζπανημ οθζηυ ηδξ δεοηενμαάειζαξ πναβιαηζηυηδηαξ. 

 ιςξ, δ ζφκεεζδ ημο ηεζιέκμο είκαζ ηέημζα, πμο υπζ ιυκμ δεκ απμζζςπμφκηαζ μζ 

έηενεξ πνμμπηζηέξ, αθθά αηιάγμοκ. O ηνυπμξ ζφκεεζδξ ημο ένβμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

εζζαβςβή ηδξ ανπήξ ηδξ αεααζυηδηαξ, δζεοηυθοκε ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ ζδέαξ πμο ζοκέπεζ ημ 

ένβμ (: ημ δζαθοηζηυ ζημζπείμ, δ δζπυκμζα μδδβεί ζηδκ πηχζδ): α) ζε αημιζηυ θαη ζε 
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ζοθθμβζηυ επίπεδμ ηαζ α) απυ οπμηεζιεκζηή ηαζ απυ ακηζηεζιεκζηή ζημπζά. O ζενμιυκαπμξ 

ιανηονεί ηαζ βνάθεζ ηδκ ζδέα, υπςξ ηδκ δζαπζζηχκεζ ζημ ακηζηείιεκμ (: ζημοξ παναηηήνεξ 

ιέζα ζηδ δνάζδ). Oζ ίδζμζ μζ παναηηήνεξ, υιςξ, ακαδφμκηαζ ςξ οπμηείιεκα, ηαεχξ 

εκενβμφκ ηαζ πανμοζζάγμκηαζ ςξ θμνείξ θυβμο (: δ δνάζδ ιέζα ζημοξ παναηηήνεξ). 

 H αλζμπμίδζδ ηδξ ελςημπζηήξ βκςζηζηήξ ζοβηνυηδζδξ ημο ιμκμθμβζζηή βζα ηδκ 

ακάδεζλδ ημο δζαθμβμπμζδηζημφ ζημζπείμο είκαζ δ επζημζκςκζαηή υρδ ημο ηεζιέκμο πμο ημ 

θένκεζ εββφηενα, απυ εζδμθμβζηή άπμρδ, ζημκ δναιαηζηυ ιμκυθμβμ. H ζδζμηοπία, ςζηυζμ, 

ημο ζοβηεηνζιέκμο ηεζιέκμο έβηεζηαζ ζημ υηζ δ δζαθμβμπμζδηζηή δζαδζηαζία δεκ 

ακαδεζηκφεηαζ απμηθεζζηζηά απυ ηδ ζημπζά ημο ιμκμθμβζζηή, αθθά ηαζ απυ ηδ ζημπζά ηςκ 

παναηηήνςκ βζα ημοξ μπμίμοξ ηάκεζ αοηυξ θυβμ. H εζςηενζηή δζαθμβμπμίδζδ (δ 

ενιδκεοηζηή δζαζηαφνςζδ πνμμπηζηχκ ιε άθθεξ πνμμπηζηέξ ζε ζοιθναζηζηή ηαζ 

απμηνζηζηή αάζδ) δζαηνέπεζ υπζ ιυκμ ημκ θυβμ ημο ζενμιυκαπμο αθθά ηαζ ημκ θυβμ ηςκ 

άθθςκ παναηηήνςκ. Aοηυ ηαείζηαηαζ δοκαηυ, ιέζς ηδξ ζφκεεζήξ ημο (ιμκμθμβζηή 

ζφκεεζδ ζηδκ μπμία εζζπςνμφκ εηηεκχξ μ θυβμξ ηαζ μζ πνάλεζξ ηςκ άθθςκ παναηηήνςκ). 

Έηζζ, ζημ ένβμ ζημζπεζμεεηείηαζ ιία εζηυκα ημο ηαεεζηχημξ ηδξ αθήεεζαξ, ςξ βεκζηεοιέκδξ 

δζαθμβζηυηδηαξ. ιςξ, ζηδκ ακενχπζκδ αθήεεζα παναζηέηεζ δ πμζδηζηή αθήεεζα ηδξ 

πενζβναθήξ, ηδκ μπμία ζοκεέηεζ μ ζενμιυκαπμξ ηαζ δ απμηαθοπηζηή αθήεεζα ημο 

μνάιαημξ. 

 H Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο δζεηδζηεί ιζακ ζδζυηοπδ “πμθο”πνμμπηζηυηδηα. πςξ, 

δείλαιε (εκυηδηα Γ7) δ πανμοζίαζδ πμθθαπθχκ πνμμπηζηχκ ζε ζοκεεηζηά ένβα ηδξ 

ιμκμδναιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ απαζπυθδζε ημνοθαίμοξ πμζδηέξ ημο είδμοξ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο. Χζηυζμ, δζαπζζηχκμκηαζ μοζζχδεζξ δζαθμνέξ ακάιεζα ζε ένβα υπςξ ημ The 

Ring and the Book, ημοξ Σθιάβνπο Πνιηνξθεκέλνπο απυ ηδ ιία πθεονά ηαζ ηδ Γπλαίθα ηεο 

Zάθπζνο απυ ηδκ άθθδ. Aοηά ηα ένβα πνμτπμεέημοκ ημκ δζαπςνζζιυ ηςκ πνμμπηζηχκ ηαζ 

ηδκ αοημηεθή πανμοζίαζή ημοξ. Eίκαζ ζεζνέξ ιμκμθυβςκ ηαζ ιμκμθμβζζηχκ πμο 

δζεηδζημφκ ηδκ αθήεεζα ηαζ ηδκ κμιζιμπμίδζή ημοξ έκακηζ ηςκ άθθςκ. ηδ Γπλαίθα ηεο 

Zάθπζνο μ ίδζμξ μ ιμκμθμβζζηήξ, ςξ πμζδηήξ, ακαθαιαάκεζ κα θένεζ ζε πέναξ ηδκ 

πανμοζίαζδ πμθθαπθχκ πνμμπηζηχκ ζημ πθαίζζμ ηδξ δζηήξ ημο πνμμπηζηήξ. 

 ημ ένβμ The Ring and the Book πνμςεείηαζ δ ζδέα ηδξ βεκζηεοιέκδξ 

δζαθμβζηυηδηαξ ηαζ μ πάκηα εκδεπυιεκμξ παναηηήναξ ηςκ αθδεεζχκ, εκχ ζημοξ Σθιάβνπο 

Πνιηνξθεκέλνπο, πνμςεείηαζ ιία ιμνθή αεααζυηδηαξ, πνμζδζμνζζιέκδ πναβιαημθμβζηχξ. 

ηδ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο ζοκοπάνπμοκ είδδ αθήεεζαξ, πμο κμιζιμπμζμφκηαζ ιε 

δζαθμνεηζηυ ηνυπμ: μζ εκδεπυιεκεξ αθήεεζεξ ημο ιμκμθμβζζηή ηαζ ηςκ παναηηήνςκ· δ 

πμζδηζηή αθήεεζα· δ απμηαθοπηζηή αθήεεζα. 
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EN EIΔEI EΠIΛEΓOMENΩN 

 H ηνζηζηή ηαηά ημ δεφηενμ ήιζζο ημο 19
μο

 αζχκα ήνεε ακηζιέηςπδ ιε ημ ηαηελμπήκ 

ακμζηηυ απυ ενιδκεοηζηή άπμρδ πμζδηζηυ είδμξ ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο. Έκα είδμξ ημ 

μπμίμ αάζεζ ημο μνίγμκηα πνμζδμηζχκ ηδξ επμπήξ θαζκυηακ ζημηεζκυ, απμζπαζιαηζηυ ηαζ 

πςνίξ εοδζάηνζηδ δεζηή (ή άθθμο ηφπμο) εέζδ πμο εα αζηζμθμβμφζε ηδκ φπανλή ημο. H 

ηνζηζηή εκημφημζξ ηαηυνεςζε κα ηςδζημπμζήζεζ ιζα ζεζνά ααζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο. 

 Έκα ιένμξ ηδξ ηνζηζηήξ ημο 20
μο

 αζχκα πενζπανάηςζε ζζημνζηά ηαζ θμβμηεπκζηά ημ 

είδμξ, ειιέκμκηαξ, απυ άπμρδ οθζημφ, ζηδκ αββθζηή πμίδζδ ηαζ δζεονφκμκηαξ ημκ 

ζζημνζηυ μνίγμκηα ιεθέηδξ ημο ιυκμ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ πμίδζδξ ιεηά ημοξ 

αζηηςνζακμφξ, ιε ενιδκεοηζηέξ, δδθαδή, παναπςνήζεζξ ζηδκ πμίδζδ ημο ιμκηενκζζιμφ. 

Aκηίεεηα, δ ηνζηζηή πμο επζπείνδζε κα δζεονφκεζ ημ ζοβηνζημθμβζηυ πθαίζζμ ζηδκ 

ηαηεφεοκζδ ημο θμβμηεπκζημφ πανεθευκημξ ηαζ ζοκελέηαζε οθζηυ απυ άθθεξ θμβμηεπκίεξ 

πένακ ηδξ αββθζηήξ, δζείδε ηδκ φπανλή ημο πνζκ απυ ημκ 19
μο

 αζχκα. 

 H ζδιακηζηυηενδ, ςζηυζμ, ζοκεζζθμνά ηδξ οπήνλε δ ιεθέηδ ηδξ εκηφπςζδξ 

δζαθυβμο πμο δδιζμονβεί μ δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ, ιμθμκυηζ δεκ ηαηυνεςζε κα εκημπίζεζ 

ηδκ πνμέθεοζή ημο, ημπμεεηχκηαξ ηδκ άθθμηε ζηδκ φπανλδ εββεβναιιέκμο ηεζιεκζηά 

απμδέηηδ ηαζ άθθμηε ζηδ ζπέζδ ιμκμθμβζζηή- ακαβκχζηδ. 

 Πανάθθδθα, ακέδεζλε ημ βεβμκυξ υηζ δεκ εκηάζζεηαζ ζηα ηαημπονςιέκα 

βναιιαημθμβζηχξ βέκδ, ηάηζ πμο δζεοηυθοκε ηδ δζηή ιαξ εεχνδζδ ημο δναιαηζημφ 

ιμκμθυβμο ςξ είδμοξ ηδξ “αθακμφξ” ιμκμδναιαηζηήξ πμζδηζηήξ ηαηδβμνίαξ. 

 O δναιαηζηυξ ιμκυθμβμξ είκαζ ημ ζδιακηζηυηενμ απυ ηα ιμκμδναιαηζηά πμζδηζηά 

είδδ, ηαεχξ ημ πθήεμξ ηςκ πενζζηάζεςκ ηαζ ηςκ επζιένμοξ εειάηςκ πμο ζοβηνμημφκ ημ 

εηάζημηε ηεζιεκζηυ οθζηυ δναιαημπμζμφκηαζ ιε ημοξ υνμοξ ιζαξ επζημζκςκζαηήξ θμβζηήξ 

δζαθμβζηυηδηαξ. H έιθαζδ, δδθαδή, ανίζηεηαζ ζε έκακ πνμμπηζημπμζδιέκμ θυβμ, πςνίξ 

βκςζηζηυ ή αλζμθμβζηυ πθεμκέηηδια, μ μπμίμξ δζεηδζηεί, αιοκυιεκμξ ή επζηζεέιεκμξ 

έκακηζ ιζαξ έηενδξ πνμμπηζηήξ (ή αηυιδ ακαγδηχκηαξ ηδκ εκίζποζή ηδξ) ιζα πάκηα 

ααέααζδ ηαζ εκδεπυιεκδ αθήεεζα. Aοηά ηα παναηηδνζζηζηά ημκ ηαεζζημφκ ημ ηαηελμπήκ 

θεζημονβζηυ ιμκμδναιαηζηυ είδμξ βζα ηζξ ακαγδηήζεζξ ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο. 

 Mείγμκα πμζδηζηά ηείιεκα ηδξ πενζυδμο απυ ημκ Α. μθςιυ ηαζ ημκ Aεδκασηυ 

Pμιακηζζιυ χξ ηδ βεκζά ημο ‟30 είκαζ δοκαηυκ κα εββναθμφκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ είδμξ. H 

εεςνήζή ημοξ ςξ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ ακμίβεζ κέεξ ενιδκεοηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηαζ 

ειπθμοηίγεζ ηδκ ίδζα ηδ εεςνία ηαζ ηδκ ζζημνία ημο είδμοξ. 

 Πανάθθδθα, δ πνμζέββζζή ημοξ απυ ηδ ζημπζά ημο εζδμθμβζημφ ηαεεζηχημξ ημοξ 

ςξ δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ ζοιαάθθεζ ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ πμζδηζηήξ ημοξ θεζημονβζηυηδηαξ 
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ζηδ αάζδ ηνζηδνίςκ ηα μπμία ζοκάδμοκ πνμξ ημκ ζδζαίηενμ ηφπμ πμζδηζηυηδηάξ ημοξ, ηαζ 

υπζ ηνζηδνίςκ πμο ακηθμφκηαζ απυ άθθα πμζδηζηά είδδ. 

 Ένβα υπςξ ημ The Ring and the Book ημο Browning ηαζ μζ Σθιάβνη Πνιηνξθεκέλνη 

ημο Bάνκαθδ, ιε εειαηζηυ ηαζ αλζαηυ πονήκα ημοξ ηδκ ηνίζδ ηαζ ιε δμιζηή αάζδ ημοξ ημκ 

δναιαηζηυ ιμκυθμβμ δζεονφκμοκ ηδ θμβζηή ημο είδμοξ. ηδκ πενίπηςζδ ημο The Ring and 

the Book, δ ιεηάεεζδ ιζαξ ζηζβιήξ αεααζυηδηαξ ζηδκ πμζδηζηή αθήεεζα ηαεζζηά ακέθζηηδ 

ηδ αεααζυηδηα ζε αημιζηυ επίπεδμ, ηαεχξ μζ επζημζκςκζαημί υνμζ οθμπμίδζδξ αοηήξ ηδξ 

ζηζβιήξ (: δ Πμίδζδ θέεζ ηδκ Aθήεεζα ζηδκ Aκενςπυηδηα) είκαζ εκ πμθθμίξ 

απμπνμζςπμπμζδιέκμζ. Aοηυ πμο υκηςξ επζηοβπάκεηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ζφκεεζδ είκαζ δ 

ακάδεζλδ ημο βεκζηεοιέκμο παναηηήνα ηδξ θμβζηήξ ηδξ ααεααζυηδηαξ ηαζ ηςκ 

εκδεπμιέκςκ. 

 Aπυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ Σθιάβνη Πνιηνξθεκέλνη ζοκδοάγμοκ ηδ θμβζηή ηδξ 

ααεααζυηδηαξ ιε ηδ θμβζηή ιζαξ αέααζδξ αθήεεζαξ (πνμζδζμνζζιέκδξ ιε πναβιαημθμβζημφξ 

υνμοξ), ζηδ αάζδ ηςκ δζαδμπήξ υπζ απμηθεζζηζηά δναιαηζηχκ ιμκμθυβςκ, αθθά ηαζ 

ιμκμθυβςκ πμο ακήημοκ ζηα άθθα ιμκμδναιαηζηά είδδ. 

 H Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο ζοβηνμηείηαζ ζημ υνζμ ακάιεζα ζηδ θμβζηή ηδξ 

ααεααζυηδηαξ, ηςκ εκδεπμιέκςκ, ηαζ ζε ιζα θμβζηή πμο ακζπκεφεζ ηδ δοκαηυηδηα 

δζαηφπςζδξ πμθθαπθχκ ηφπςκ αθήεεζαξ· ηδξ οπενααηζηήξ ηαζ ηδξ πμζδηζηήξ αθήεεζαξ. 

Αζαθμνεηζηά απυ ημοξ Σθιάβνπο Πνιηνξθεκέλνπο, ένβμ ημ μπμίμ δμιείηαζ ζηδ αάζδ ηδξ 

εκαθθαβήξ ιμκμθμβζζηχκ, δ ζμθςιζηή ζφκεεζδ επζηοβπάκεηαζ ζημ πθαίζζμ ημο θυβμο εκυξ 

ηαζ ιυκμο οπμηεζιέκμο ηδξ εηθμνάξ. 

 ημ πεδίμ ηδξ πμζδηζηήξ δζηαζμζφκδξ ηαζ ηνίζδξ, ζοκοθαίκμκηαζ δ εεσηή ηαζ δ 

ακενχπζκδ δζηαζμζφκδ ηαζ ηνίζδ, πςνίξ κα ζοιαζαάγμκηαζ ή κα οπμηάζζμκηαζ δ ιία ζηδκ 

άθθδ. H δέζιεοζδ ηδκ μπμία οπμαάθθεζ ζημκ ακαβκχζηδ δ Γπλαίθα ηεο Zάθπζνο δεκ 

αθμνά ηυζμ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ ηνίζδξ πμο εα δζαηοπχζεζ μ ίδζμξ υζμ ζημ ακαπυδναζημ 

αίηδια δζαηφπςζήξ ηδξ. 

 Mε αοηά ηα δεδμιέκα, δ απμηίιδζδ ημο ημνοθαίμο αοημφ ένβμο είκαζ εθζηηή ιε 

μνίγμκηα αθεκυξ ηδκ ζδζαίηενδ θμβζηή ημο δναιαηζημφ ιμκμθυβμο ηαζ αθεηένμο ιείγμκα 

ζοκεεηζηά ένβα πμο δζεονφκμοκ ηα υνζα ηδξ θμβζηήξ ημο ζοβηεηνζιέκμο είδμοξ.   
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Γνοπάνδξ I. O βένμκηαξ ηδξ Πδδάζμο δναιαηζηυξ 

Γνοπάνδξ I. Φνυκζιδ θςκή νδημνζηυξ 

Γνοπάνδξ I. O θφπκμξ ημο Φθάηημο εηθναζηζηυξ 

Γνοπάνδξ I. Eπζηφιαζμ εηθναζηζηυξ 

Γνοπάνδξ I. Φθχνα Mζνάιπζθζξ εηθναζηζηυξ 

Γνοπάνδξ I. H Zμοπναέ εηθναζηζηυξ 

Γνοπάνδξ I. H Kθεμπάηνα εηθναζηζηυξ 
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Γνοπάνδξ I. Tα θεββανζάηζηα εηθναζηζηυξ 

Γνοπάνδξ I. O κοιθίμξ νδημνζηυξ 

Γνοπάνδξ I. Πεζζζεάκαημο ζπμκδή νδημνζηυξ 

Γνοπάνδξ I. Tα ζμκέηηα ημο Zθςε I- V ηςιζηυξ 

Ανμζίκδξ Γ. O ηοκδβυξ εηθναζηζηυξ 

Ανμζίκδξ Γ. να ιμο ηαθή! εηθναζηζηυξ 

Ανμζίκδξ Γ. Eίιαζ ζηναηζχηδξ! ιεζηηυξ 

Ανμζίκδξ Γ. H δφμ βαθακαίξ εηθναζηζηυξ 

Ανμζίκδξ Γ. O λεκζηειιέκμξ εηθναζηζηυξ 

Ανμζίκδξ Γ. H ζζδενέκζα κφθδ εηθναζηζηυξ 

Ανμζίκδξ Γ. H κενάζδα ηδξ θίικδξ εηθναζηζηυξ 

Ανμζίκδξ Γ. Tμ ηνίια δναιαηζηυξ 

Ανμζίκδξ Γ. H πήνα ημο καφηδ εηθναζηζηυξ 

Ανμζίκδξ Γ. O βνίπμξ εηθναζηζηυξ 

Ανμζίκδξ Γ. Kάπμζα κφπηα εηθναζηζηυξ 

Ανμζίκδξ Γ. Πνμζηοκήηνα εβχ εηθναζηζηυξ 

Ανμζίκδξ Γ. Mζθεί ιζα βοκαίηα ιεζηηυξ 

Ανμζίκδξ Γ. Πάκηα ιμκαπυξ εηθναζηζηυξ 

Ανμζίκδξ Γ. Φανάξ παηέναξ εηθναζηζηυξ 
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Eββμκυπμοθμξ 

N. Tμ ηναβμφδζ εκμφ ζηναηζχηδ εηθναζηζηυξ 

Eββμκυπμοθμξ 

N. H επζζηνμθή ηδξ Eονοδίηδξ δναιαηζηυξ 

Eββμκυπμοθμξ 

N. Oνθεφξ λεκυθμαμξ εηθναζηζηυξ 

Zαθμηχζηαξ 

Γ. Eζξ ηδκ απμδδιμφζακ ροπήκ ημο νδημνζηυξ 

Zαθμηχζηαξ 

Γ. 

Eζξ πνςηαβςκίζηνζακ. Aπυ ιένμοξ Iηαθμφ 

ηζκυξ νδημνζηυξ 

Kααααδίαξ N. Mαναιπμφ δναιαηζηυξ 

Kααααδίαξ N. Έκαξ δυηζιμξ ζηδ βέθονα εκ χνα ηζκδφκμο δναιαηζηυξ 

Kααααδίαξ N. Γνάιια εκυξ αννχζημο εηθναζηζηυξ 

Kααααδίαξ N. Mal du depart δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. H δυλα ηςκ Πημθειαίςκ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Tοακεφξ βθφπηδξ εηθναζηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Φζθέθθδκ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Hνχδδξ Aηηζηυξ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Λοζίμο βναιιαηζημφ ηάθμξ εηθναζηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Eονίςκμξ ηάθμξ εηθναζηζηυξ 
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Kααάθδξ K. 

Π. Eκχπζμκ ημο αβάθιαημξ ημο Eκδοιίςκμξ εηθναζηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Λάκδ ηάθμξ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Iαζή ηάθμξ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Eκ πυθεζ ηδξ Oζνμδκήξ εηθναζηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Iβκαηίμο ηάθμξ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. 

Γζα ημκ Aιιυκδ, πμο πέεακε 29 εηχκ, ζηα 

610 δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Bογακηζκυξ άνπςκ, ελυνζζημξ, ζηζπμονβχκ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Eφκμζα ημο Aθέλακδνμο Bάθα δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. 

Mεθαβπμθία ημο Iάζμκμξ Kθεάκδνμο· 

πμζδημφ εκ Kμιιαβδκή· 595 ι. X. εηθναζηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Tεπκμονβυξ ηναηήνςκ εηθναζηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Θέαηνμκ ηδξ ζδχκμξ (400 ι. X.) εηθναζηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Tέιεεμξ, Aκηζμπεφξ· 400 ι. X. εηθναζηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Eκ δήις ηδξ Mζηνάξ Aζίαξ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 
Iενεφξ ημο εναπίμο δναιαηζηυξ 
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Π. 

Kααάθδξ K. 

Π. Mέζα ζηα ηαπδθεζά- δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Mεβάθδ ζοκμδεία ελ ζενέςκ ηαζ θασηχκ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. μθζζηήξ απενπυιεκμξ εη ονίαξ εηθναζηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Oοη έβκςξ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Eκ ιεβάθδ εθθδκζηή Aπμζηία, 200 π. X. δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. 

Kίιςκ Λεάνπμο, 22 εηχκ, ζπμοδαζηήξ 

εθθδκζηχκ βναιιάηςκ (εκ Kονήκδ) δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Mφνδξ Aθελάκδνεζα ημο 340 ι. X. δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Aξ θνυκηζγακ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. ηα 200 π. X. δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Eζξ ηα πενίπςνα ηδξ Aκηζυπεζαξ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Έκαξ ένςξ εηθναζηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. O Bεσγαδέξ πνμξ ηδκ ενςιέκδκ ημο εηθναζηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Dünya Güzeli εηθναζηζηυξ 
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Kααάθδξ K. 

Π. Έιπμνμξ Aθελακδνεφξ νδημνζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Eπζηάθζμκ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Xαθδασηή εζηχκ εηθναζηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. O ααζζθεφξ Kθαφδζμξ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. H καοιαπία εηθναζηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. ηακ μ θφθαλ είδε ημ θςξ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Eπάκμδμξ απυ ηδκ Eθθάδα δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Φοβάδεξ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Mεβάθδ εμνηή ημο ςζζαίμο δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. οιεχκ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Aκηίμπμξ Kογζηδκυξ δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Hunc deorum templis δναιαηζηυξ 

Kααάθδξ K. 

Π. Tζβνακυηενηα δναιαηζηυξ 

Kαίζαν E. Πμζδηαί εηθναζηζηυξ 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



389 

 

Kαίζαν E. 

Eνςηζηυ βνάιια ηδξ ζεθήκδξ πνμξ ημοξ 

πμζδηάξ ηδξ βδξ νδημνζηυξ 

Kαίζαν E. Όθαξ εηθναζηζηυξ 

Kαίζαν E. Oιζθεί έκαξ παναηιαζιέκμξ κέμξ εηθναζηζηυξ 

Kαναζμφηζαξ 

I. H ιεηαιυνθςζζξ νδημνζηυξ 

Kαναζμφηζαξ 

I. Mμκςδία εκυξ παζζά εηθναζηζηυξ 

Kαναζμφηζαξ 

I. O επενυξ ηδξ Eθθάδμξ δαίιςκ ιεζηηυξ 

Kαναζμφηζαξ 

I. Oζ ηεθεοηαίμζ ηδξ θυβμζ εηθναζηζηυξ 

Kαναζμφηζαξ 

I. H ηεθεοηαία Aιαδνοάξ εηθναζηζηυξ 

Kανφδδξ . O Aεακάζζμξ Mζαμφθδξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Αδιήηνζμξ Xνδζηίδδξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Αδιήηνζμξ Bμφθβανδξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Pήβαξ Παθαιίδδξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Αδιήηνζμξ Kαθθένβδξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O πφνμξ Mήθζμξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Iςάκκδξ Kμθμημηνχκδξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Aκηχκζμξ Kνζεγήξ ιεζηηυξ 
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Kανφδδξ . O Πακαβζχηδξ Nμηανάξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Φίθζππμξ Iςάκκμο ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Aκαβκχζηδξ ιμκανπίδδξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Kςκζηακηίκμξ Πνμαζθέββζμξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Aθέλακδνμξ Kμοιμοκδμφνμξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Λοημφνβμξ Kνεζηεκίηδξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O A. Kμοκημονζχηδξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Eοζη. A. ίιμξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Θναζφαμοθμξ Zασιδξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Aθέλακδνμξ Pαβηααήξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O N. Mαονμιιάηδξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Kμγάηδξ Tοπάθδμξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O N. Παπαθελυπμοθμξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Πακαβζχηδξ μφηζμξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Aεακάζζμξ Πεηζάθδξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Mζπαήθ πζκάξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O N. Zαπανίηζαξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Xνζζηυδ. Xαηγδπέηνμξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Nζηυθαμξ Πζενάημξ ιεζηηυξ 
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Kανφδδξ . O Α. αηεθθανζάδδξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Mακζχηδξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Eιι. Aκηφπαξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O N. Πεηνάημξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . Oζ ηναζμπαηένεξ ηςιζηυξ 

Kανφδδξ . O αβνάιιαημξ αμοθεοηήξ ιεζηηυξ 

Kανφδδξ . O Kαθηζνήι Tζεθειπήξ ιεζηηυξ 

Kυηημξ Α. Έθθδκ ζηναηζχηδξ εηθναζηζηυξ 

Kυηημξ Α. Tμ ηναβμφδζ ημο βενς- καφηδ ηδξ “Eθθάδμξ” εηθναζηζηυξ 

Kυηημξ Α. O ακηζπμθζηεουιεκμξ ηςιζηυξ 

Λαπαεζχηδξ 

N. Tμ πανάπμκμ ημο ηναβμοδζζηή εηθναζηζηυξ 

Λαπαεζχηδξ 

N. ημκ αβαπδιέκμ ιμο (ηναβμφδζα ηδξ Έθζαξ) εηθναζηζηυξ 

Λαπαεζχηδξ 

N. 

Eπίβναιια ημο Goethe πνμξ ηδ δφζδ ημο, ηζ 

έηζζ υπςξ ημκ απέδςηε μ Stieler εηθναζηζηυξ 

Λαζηανάημξ 

A. O Xνζζηυξ ηαζ δ Tδκζχηζζζα νδημνζηυξ 

Λαζηανάημξ 

A. O αανειέκμξ εηθναζηζηυξ 

Λαζηανάημξ 

A. ηδκ Yπμηνζζία δναιαηζηυξ 
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Λαζηανάημξ 

A. ηδκ ζδίακ δναιαηζηυξ 

Λαζηανάημξ 

A. O Eθηακήζζμξ ιεηά ηδκ έκςζδκ εηθναζηζηυξ 

Λαζηανάημξ 

A. Αεθζβζακκζηυξ επί άνπμκημξ Tνζημφπδ ιεζηηυξ 

Λαζηανάημξ 

A. Πνμημπή πάνζζια ηςιζηυξ 

Λαζηανάημξ 

A. Aπμθμβία ημο ζενέηδ ηςιζηυξ 

Λαζηανάημξ 

A. Αέδζδ ιζαξ κέαξ εηθναζηζηυξ 

Mααίθδξ Λ. [Ξένς ηζ εέθεζξ, Αέζπμηα. ζιυκεζ] δναιαηζηυξ 

Mαθαηάζδξ 

M. Tμ ηναβμφδζ ημο Xάνμο νδημνζηυξ 

Mαθαηάζδξ 

M. H ζεθήκδ εηθναζηζηυξ 

Mαθάκμξ T. Eπζηφιαζμ εηθναζηζηυξ 

Mαθάκμξ T. Aπανάδεηηδ ιζζαθθμδμλία ηνζηζημφ ιεζηηυξ 

Mακμφζμξ A. 

Όικμξ. H 25δ Mανηίμο ημο 1821- H Eθθάξ 

πνμξ ηα ηέηκα ηδξ νδημνζηυξ 

Mανημνάξ Γ. Oζ εδζαονμί η‟ Aθήπαζα νδημνζηυξ 

Mανημνάξ Γ. O εημζιμεάκαημξ μοθζχηδξ εηθναζηζηυξ 

Mανημνάξ Γ. Πανάπμκμ πεεαιέκδξ εηθναζηζηυξ 
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Mανημνάξ Γ. O ηοαενκήηδξ απυ ημ ικήια ημο νδημνζηυξ 

Mανημνάξ Γ. 

Oζ ηάημζημζ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ζημκ 

ιεβαθυροπμκ εοενβέηδ ημο Aκδνέα οββνυ νδημνζηυξ 

Mανημνάξ Γ. Mζα ηαθή ροπή δναιαηζηυξ 

Mανημνάξ Γ. H απαηδιέκδ εηθναζηζηυξ 

Mαονμβζάκκδξ 

Γ. O θζθυπαηνζξ εναζηήξ νδημνζηυξ 

Mαονμβζάκκδξ 

Γ. Aπάκηδζζξ ή δ θζθυπαηνζξ ενςιέκδ νδημνζηυξ 

Mεθζζζάκεδ Γοκαίηα εηθναζηζηυξ 

Mεθζζζάκεδ H ιςνά πανεέκμξ εηθναζηζηυξ 

Mεθζζζάκεδ Πενζπθακχιεκμξ εηθναζηζηυξ 

Mεθζζζάκεδ O θδζηήξ εηθναζηζηυξ 

Mεθζζζάκεδ αθχιδ ιεζηηυξ 

Mεθζζζάκεδ H ιπαθθάκηα ηδξ ιάκαξ εηθναζηζηυξ 

Mεθζζζάκεδ Mαβζηυ ηδθεζηυπζμ εηθναζηζηυξ 

Mεθζζζάκεδ H ιπαθθάκηα ημο πκζβιέκμο εηθναζηζηυξ 

Mεθζζζάκεδ Iχα δναιαηζηυξ 

Mεθζζζάκεδ Kάζκ ιεζηηυξ 

Mεθζζζάκεδ Λυβζα κεηνμφ εηθναζηζηυξ 

Mεθζζζάκεδ Kαηεουδζμ εηθναζηζηυξ 
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Mεθζζζάκεδ O λέκμξ εηθναζηζηυξ 

Mεθζζζάκεδ Αεκ οπάνπεζ δζοπία ζημ εάκαημ δναιαηζηυξ 

Mεθζζζάκεδ Πενζεθυκδ νδημνζηυξ 

Mεθζζζάκεδ «Tμ άθθμεζ» δναιαηζηυξ 

Mεθζζζάκεδ Tμ ημζιδηήνζ ηδξ ιζηνήξ ιαξ πυθδξ εηθναζηζηυξ 

Mεθζζζάκεδ Zακ κη‟ Aνη νδημνζηυξ 

Mεθζζζάκεδ Λυβμζ Iχα εηθναζηζηυξ 

Mεθζζζάκεδ Mμκυθμβμξ εηθναζηζηυξ 

Mεθζζζάκεδ Tνεζξ ζπμοδέξ. A' H ακενχπζκδ μιζθία εηθναζηζηυξ 

Mεθζζζάκεδ Tνεζξ ζπμοδέξ. B' Άαεθ εηθναζηζηυξ 

Mεθζζζάκεδ Tνεζξ ζπμοδέξ. Γ' Αζυκοζμξ εζηαονςιέκμξ εηθναζηζηυξ 

Mονηζχηζζζα Παναιφεζ εηθναζηζηυξ 

Mονηζχηζζζα ηδκ λεκδηζά εηθναζηζηυξ 

Mονηζχηζζζα Ξερφπζζια εηθναζηζηυξ 

Mονηζχηζζζα Pμδίθδ νδημνζηυξ 

Mονηζχηζζζα Bάθε κα πζς δναιαηζηυξ 

Mονηζχηζζζα Kμζιςιέκδ εηθναζηζηυξ 

Mονηζχηζζζα Aθθεζυξ εηθναζηζηυξ 

Oνθακίδδξ Θ. O πανεηηναπείξ Aζηθδπζυξ ηςιζηυξ 
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Oνθακίδδξ Θ. O θεπνέκηδξ ηςιζηυξ 

Oνθακίδδξ Θ. Tμ ανπμκηυπμοθμκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ιεζηηυξ 

Oνθακίδδξ Θ. O ζηφθμξ ηςιζηυξ 

Παθαιάξ K. H θηχπεζα εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. O Mάζξ ημο ρανά εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. H θίικδ ημο Mεζμθθμβζμφ νδημνζηυξ 

Παθαιάξ K. Tα δχνα ηδξ ροπήξ νδημνζηυξ 

Παθαιάξ K. H Eθδά νδημνζηυξ 

Παθαιάξ K. Tμ ηναβμφδζ ημο ζηναηζχηδ εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. Πμθειζημί πμνμί. Xμνυξ βενυκηςκ νδημνζηυξ 

Παθαιάξ K. Πμθειζημί πμνμί. Xμνυξ κέςκ νδημνζηυξ 

Παθαιάξ K. Πμθειζημί πμνμί. Xμνυξ ιδηένςκ νδημνζηυξ 

Παθαιάξ K. Πμθειζημί πμνμί. Xμνυξ πανεέκςκ εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. Πμθειζημί πμνμί. Xμνυξ παζδζχκ νδημνζηυξ 

Παθαιάξ K. Eκαξ εευξ εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. 

[- O Aηνίηαξ είιαζ, Xάνμκηα,/ δεκ πενκχ ιε 

ηα πνυκζα] εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. 

[Αμλαζιέκα, οπενάκενςπα,/ ζε ιζακ ανπαία 

πχνα] εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. Tζ θέεζ δ θζικμεάθαζζα εηθναζηζηυξ 
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Παθαιάξ K. Nέα ςδή ημο παθαζμφ Aθηαίμο δναιαηζηυξ 

Παθαιάξ K. Eθέκδ εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. Tα θυβζα ημο Kνίζκα εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. Πνμζεοπή ηςκ πνχηςκ ακενχπςκ νδημνζηυξ 

Παθαιάξ K. ημπαζιυξ ηςκ ηεθεοηαίςκ ακενχπςκ εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. ηδκ αηνμπμηαιζά μ πανάθοημξ εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. H Φμζκζηζά δναιαηζηυξ 

Παθαιάξ K. 

[Eβχ μ Pοειυξ μ κένασδμξ μ ααζζθζάξ ηδκ 

άθδζα] εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. 

[ Kανοάηζδεξ, δε ιε βκςνίγεηε; Ξέκδ δεκ 

είιαζ... εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. 

[Tδξ Λέζαζαξ ράθηναξ είι‟ εβχ ημ πφνζκμ η‟ 

ακάηναζια,] νδημνζηυξ 

Παθαιάξ K. 

[ηδξ Kνδηζηήξ πμνημηαθθζάξ ημκ ίζηζμ εβχ μ 

Kμνκάνμξ] εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. Tμ ηναβμφδζ ημο ζηαονμφ νδημνζηυξ 

Παθαιάξ K. Aζηναίμξ δναιαηζηυξ 

Παθαιάξ K. H ηνζζεφβεκδ νδημνζηυξ 

Παθαιάξ K. Tμ πακδβφνζ ημο ρανά εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. O δςδεηάθμβμξ ημο βφθημο εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. H ροπή ζημκ ένςηα εηθναζηζηυξ 
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Παθαιάξ K. Tζ ηναβμοδάκ μζ ναβζάδεξ νδημνζηυξ 

Παθαιάξ K. H θάιζα εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. H Aθνμδίηδ ζημκ Ποβιαθίςκα νδημνζηυξ 

Παθαιάξ K. O ζάηονμξ ή ημ βοικυ ηναβμφδζ νδημνζηυξ 

Παθαιάξ K. T‟ ανβαζηήνζ ιαξ εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. O γδηζάκμξ εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. Tα αζαθία εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. Mέζ‟ απυ ηα ηάβηεθα δναιαηζηυξ 

Παθαιάξ K. Kαζζζακή νδημνζηυξ 

Παθαιάξ K. Tα δαπηοθίδζα εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. H ροπή ζημκ ένςηα εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. Tμ ηναβμφδζ ημο ηνεθθμφ δναιαηζηυξ 

Παθαιάξ K. Eιείξ μζ ενβάηεξ ιεζηηυξ 

Παθαιάξ K. O ηφηκμξ πνμξ ηδ Λήδα νδημνζηυξ 

Παθαιάξ K. Θςιάξ δναιαηζηυξ 

Παθαιάξ K. O Iλίςκ εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. H ροπή εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. Χνζβέκδξ δναιαηζηυξ 

Παθαιάξ K. 
H παηνίδα ζημοξ κεηνμφξ ηδξ. Όικμξ ηςκ 

νδημνζηυξ 
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Eθθήκςκ 

Παθαιάξ K. [Eίιαζηε ηδξ γςήξ ηαζ εάκαημζ ηαζ αζηίεξ] εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. 

[Πμθφροπμξ, πμθφραθιμξ μ Φήιζμξ είιαζ μ 

Tενπζάδδξ,] εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. 

[O Φήιζμξ είιαζ ηαναιυξ ηςκ ηνυιςκ ηαζ ηςκ 

πυκςκ,] εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. Oιδνζηυξ φικμξ. A‟ H Αήιδηνα νδημνζηυξ 

Παθαιάξ K. Oιδνζηυξ φικμξ: B‟ O Αδιμθχκ δναιαηζηυξ 

Παθαιάξ K. Παναθεζπυιεκα ηδξ „„Hβδζχξ‟‟ εηθναζηζηυξ 

Παθαιάξ K. O λέκμξ εηθναζηζηυξ 

Πακάξ Π. Eζξ οπμονβυξ ηδξ Eθθάδμξ ηςιζηυξ 

Πακάξ Π. 

Nμιανπζαηή εβηφηθζμξ. Tςκ Aαδήνςκ 

πμθζηεία, μ κμιάνπδξ Kεκμηάναξ- πάζζ ημζξ 

πζζημίξ οβεία! ιεζηηυξ 

Πακάξ Π. O Αζμβέκδξ νδημνζηυξ 

Πακάξ Π. Mήκοζζξ ηδξ δδιμηζηήξ εκχπζμκ ηδξ ηνζηζηήξ νδημνζηυξ 

Πακάξ Π. H Πενπενμφθα ηςιζηυξ 

Πακάξ Π. H ζδέαζξ ηδξ Πενπενμφθαξ ηςιζηυξ 

Πακάξ Π. Έθοβεξ ηςιζηυξ 

Πακάξ Π. Eλμιμθυβδζζξ αιανηςθμφ ηςιζηυξ 

Πακάξ Π. 

Πνμξ ημκ ηφνζμκ Tμιανίκδκ. Eπζζημθή ημο 

Yπμονβμφ ηςκ Eζςηενζηχκ. ιεζηηυξ 
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Πακάξ Π. Tδ Λοαία ηςιζηυξ 

Πακάξ Π. Παναηίκδζζξ ιάκαξ νδημνζηυξ 

Παπακηςκίμο 

Z. H πνμζεοπή ημο ηαπεζκμφ εηθναζηζηυξ 

Παπακηςκίμο 

Z. Tμ κενυ εηθναζηζηυξ 

Παπακηςκίμο 

Z. O βενμαμζηυξ εηθναζηζηυξ 

Παπαηζχκδξ 

T. Daniel in fovea leonum signata εηθναζηζηυξ 

Παζαβζάκκδξ 

. Tα λέκα νδημνζηυξ 

Πμνθφναξ Λ. O Xάνμξ εηθναζηζηυξ 

Πμνθφναξ Λ. Bναδοκυ ημζιδηήνζ νδημνζηυξ 

Πμνθφναξ Λ. O πυκμξ ημο αθμνζζιέκμο δναιαηζηυξ 

Πνμαεθέββζμξ 

A. H πνμδμιέκδ εηθναζηζηυξ 

Πνμαεθέββζμξ 

A. H Aεήκα ηθαίεζ ηδκ Aθελάκδνα ηδξ νδημνζηυξ 

Πνμαεθέββζμξ 

A. O βενμ- καφηδξ εηθναζηζηυξ 

Πνμαεθέββζμξ 

A. H Kνήηδ πνμξ ηδκ Eθθάδα νδημνζηυξ 

Πνμαεθέββζμξ 

A. Mεξ ζηδξ εάθαζζαξ ηα πθάηδ νδημνζηυξ 
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Pαβηααήξ P. 

A. Tμ δείπκμκ ηςκ ηθεθηχκ νδημνζηυξ 

Pαβηααήξ P. 

A. H ενςιέκδ ημο ηθέθημο εηθναζηζηυξ 

Pαβηααήξ P. 

A. Άζια πανάθνμκμξ εηθναζηζηυξ 

Pαβηααήξ P. 

A. Aκεμπχθζξ ηςιζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Πμνηναίηα. «Πμζδηέξ» ιεζηηυξ 

Pίηζμξ Γ. Πμνηναίηα. Aνκδηήξ ιεζηηυξ 

Pίηζμξ Γ. Πμνηναίηα. Αζακμμφιεκμξ ιεζηηυξ 

Pίηζμξ Γ. Πμνηναίηα. «Eπακαζηάηεξ» ιεζηηυξ 

Pίηζμξ Γ. Πμνηναίηα. Aκζηακμπμίδημξ ιεζηηυξ 

Pίηζμξ Γ. Πμνηναίηα. Eβςπαεείξ ιεζηηυξ 

Pίηζμξ Γ. Πμνηναίηα. «Πνμζςπζηυηδηεξ» ιεζηηυξ 

Pίηζμξ Γ. Πμνηναίηα. Aκαπμθάζζζημζ ιεζηηυξ 

Pίηζμξ Γ. Πμνηναίηα. Aκίζπονμζ ιεζηηυξ 

Pίηζμξ Γ. Πμνηναίηα. «Hβέηεξ» ιεζηηυξ 

Pίηζμξ Γ. Πμνηναίηα. Aπνμζάνιμζημζ ιεζηηυξ 

Pίηζμξ Γ. Eπζηάθζμξ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. O βζμξ ιμο, ημ θεββάνζ ιμο εηθναζηζηυξ 
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Pίηζμξ Γ. Έκα ζηοθί ιέζα ζηδ κφπηα δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Αδιυζζμξ ηήπμξ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. O ηεθεοηαίμξ παναεενζζηήξ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Oιζθία εκυξ αννχζημο δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Tμ πχια ηάης απ‟ ηδ ανμπή δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. O εκμζηζαζηήξ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Πθακυδζμζ ιμοζζημί δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Aπμπαζνεηζζιυξ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. O ηεθεοηαίμξ ηαζ μ πνχημξ ημο Λίκηζηζε δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. H βέθονα (Mζα απμθμβία πμο δε γδηήεδηε) δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. H άκμζλδ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Tα ηνεααάηζα (Oιζθία εκυξ άθθμο αννχζημο) δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Αζάνηεζα δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. O μδδβυξ ημο αζακζέν δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. O θανμθφθαηαξ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. H χνα ηςκ πμζιέκςκ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Αεθθμί δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Tέη. δζάζ. Tμ πανάεονμ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Tέη. δζάζ. H ζμκάηα ημο ζεθδκυθςημξ δναιαηζηυξ 
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Pίηζμξ Γ. Tέη. δζάζ. Aβαιέικςκ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Tέη. δζάζ. Oνέζηδξ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. 

Tέη. δζάζ. Tμ κεηνυ ζπίηζ. Φακηαζηζηή ηζ 

αοεεκηζηή ζζημνία ιζαξ πακάνπαζδξ εθθδκζηήξ 

μζημβέκεζαξ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Tέη. δζάζ. H επζζηνμθή ηδξ Iθζβέκεζαξ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Tέη. δζάζ. Kάης απ‟ ημκ ίζηζμ ημο αμοκμφ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Tέη. δζάζ. Xνοζυεειζξ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Tέη. δζάζ. Πενζεθυκδ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Tέη. δζάζ. Iζιήκδ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Tέη. δζάζ. Aίαξ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Tέη. δζάζ. Φζθμηηήηδξ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Tέη. δζάζ. H Eθέκδ δναιαηζηυξ 

Pίηζμξ Γ. Tέη. δζάζ. Φαίδνα δναιαηζηυξ 

ανακηάνδξ 

Γ. Don Juan au pays de l‟ amour δναιαηζηυξ 

εθένδξ Γ. Oζ ζφκηνμθμζ ζημκ Άδδ εηθναζηζηυξ 

εθένδξ Γ. Γνάιια ημο Mαεζμφ Παζηάθδ δναιαηζηυξ 

εθένδξ Γ. 

O η. ηνάηδξ Θαθαζζζκυξ: Πέκηε πμζήιαηα 

ημο η. . Θαθαζζζκμφ (A'- E') εηθναζηζηυξ 

εθένδξ Γ. 

O η. ηνάηδξ Θαθαζζζκυξ: O η. ηνάηδξ 

Θαθαζζζκυξ πενζβνάθεζ έκακ άκενςπμ δναιαηζηυξ 

ΑΙ
ΚΑ
ΤΕ
ΡΙ
ΝΗ

 Κ
ΑΡ
ΑΤ
ΑΣ
ΟΥ



403 

 

εθένδξ Γ. 

O Mαεζυξ Παζηάθδξ ακάιεζα ζηα 

ηνζακηάθοθθα εηθναζηζηυξ 

εθένδξ Γ. 

O ηνάηδξ Θαθαζζζκυξ ακάιεζα ζημοξ 

αβάπακεμοξ δναιαηζηυξ 

εθένδξ Γ. Έκαξ βένμκηαξ ζηδκ αηνμπμηαιζά δναιαηζηυξ 

εθένδξ Γ. O ηνάηδξ Θαθαζζζκυξ ζηδ Nεηνή Θάθαζζα δναιαηζηυξ 

εθένδξ Γ. Eθέκδ δναιαηζηυξ 

εθένδξ Γ. Nευθοημξ μ έβηθεζζημξ ιζθά δναιαηζηυξ 

ζηεθζακυξ A. O υνημξ ηςκ ημζκμηήηςκ ζηδ ιάκα Eθθάδα νδημνζηυξ 

ζηεθζακυξ A. Aκαδομιέκδ εηθναζηζηυξ 

ζηεθζακυξ A. Γνάιια απυ ημ ιέηςπμ δναιαηζηυξ 

ζηεθζακυξ A. υθςκμξ απυθμβμξ δναιαηζηυξ 

μθςιυξ Α. 

[R.I. Άζι. Aζιάηςκ]: A, B, Γ, Z, H, Θ, I, IA, 

IB, IΓ, IΑ, IE, IT εηθναζηζηυξ 

μθςιυξ Α. 

[R. I.] «Έκαξ κέμξ εημζιμεάκαημξ ζημ θίθμ 

ημο» εηθναζηζηυξ 

μθςιυξ Α. 

[R. I.] «Θνήκμξ ηδξ εοβ. ηονίαξ Iςάκκαξ 

Mανηζκέβημ Kαννέν» δναιαηζηυξ 

μθςιυξ Α. [ηφηθ. Άζι. Aζιάηςκ]: 1, 2, 3, 4, 7, 8 εηθναζηζηυξ 

μθςιυξ Α. «Tμ αμζηυπμοθμ» εηθναζηζηυξ 

μθςιυξ Α. 

«μκέημ αζηείμ. Kαηά ηζξ εηθνάζεζξ ημο Αν 

PμΎδδ ηαζ ηαηά ιίιδζδ...» ηςιζηυξ 
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μθςιυξ Α. H Πνςημπνμκζά ηςιζηυξ 

μθςιυξ Α. Eζξ θίθμκ ροπμνναβμφκηα εηθναζηζηυξ 

μθςιυξ Α. H αβκχνζζηδ εηθναζηζηυξ 

μθςιυξ Α. H βοκαίηα ηδξ Zάηοεμξ “δναιαηζηυξ” 

μθςιυξ Α. O ίζηζμξ ημο βένμο νδημνζηυξ 

μθςιυξ Α. O Kνδηζηυξ δναιαηζηυξ 

μθςιυξ Α. O θοθαηζζιέκμξ εηθναζηζηυξ 

μθςιυξ Α. Nζηδθυνμξ μ Bνοέκκζμξ εηθναζηζηυξ 

μθςιυξ Α. 

[«Kαηαναιέκδ δ μπθμαμή ηδξ πμθζηείαξ ηδξ 

Kενηφναξ...»] δναιαηζηυξ 

μθςιυξ Α. Πνμξ ημκ ααζζθέα ηδξ Eθθάδαξ νδημνζηυξ 

μθςιυξ Α. «Eθθδκίδα ιδηένα» δναιαηζηυξ 

μονήξ Γ. 

Tμκ ηφνζμ Tζηυκζ ημκ Θςιά ηζ μ Φαζμοθήξ ιε 

βεφια ημκ ηζιά νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. Έηθεζρζξ δθζαηή- ζηδκ Eθθάδα ιενζηή νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. 

Mακηάι Aκηάι, ηνακή Γαθθίξ ηζ μ λεκαβυξ μ 

Φαζμοθήξ νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. 

Όικμξ ζημκ ζφκδεζιμ. Tάδε θεέββεηαζ 

ηνακή- πνμξ ημκ φκδεζιμκ θςκή νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. Aκαθμνά ημο Φαζμοθή πνμξ ημ ααζζθζά ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. 

O Tνζημφπδξ ηαααθθάνδξ ηζ απ‟ ειπνυξ ηαζ 

πίζς Άνδξ ιεζηηυξ 
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μονήξ Γ. 

Kαζ ιεξ ζημο Φαζμοθή ημο ηζεθεπή 

ζοιαμφθςκ επμπηχκ νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. 

Tμο Πενζηθέημο επζζημθή ζημκ αδεθθυ ημο 

Φαζμοθή νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. H εοπανζζηδιέκδ ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. O Pςιδυξ ιεζηηυξ 

μονήξ Γ. Eπζζημθή ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. H πνμλεκήηνα ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. H ιζηνμπακηνειέκδ ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. Kμοιμοκδμφνμξ ιεζηηυξ 

μονήξ Γ. O άβνοπκμξ ηθδηήν ιεζηηυξ 

μονήξ Γ. O Pςιδυξ ζημκ πανάδεζζμ ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. H βθςζζμφ ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. Πανάπμκμ θακηάνμο ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. O ιεεφζηαηαξ ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. Kαδιυξ ανπαζμθυβμο ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. Λυβμξ πνμέδνμο ηδξ αμοθήξ νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. 

Oζ οπεφεοκμζ ημο ‟97 ζημ εδχθζμ. Φαζμοθήξ 

ηαζ Πενζηθέημξ- μ ηαεέκαξ κέημξ ζηέημξ νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. Eηθμβεφξ ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. Eθεδνμξ ιεζηηυξ 
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μονήξ Γ. 

O Φαζμοθήξ ζηδκ Πυθζ ηζ μζ λέκμζ πνέζαεζξ 

υθμζ νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. 

O Φαζμοθήξ ιε ιμφηνμ ζακ θειυκζ, ημ 

ιάνιανμ ημο Pήβα ζηεθακχκεζ νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. 

H παηνίξ ημκ Bαναηάζζδ πμο ηαζ πμζμξ εα 

ημκ λεπάζεζ; νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. O πανημπαίηηδξ ηδξ Πνςημπνμκζάξ ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. H ημηυηα ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. 

Kαζ μ Φαζμοθήξ μ αθάιδξ ζηέθθεζ κυηα ζηαξ 

δοκάιεζξ νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. Aοημηημκία Φαζμοθή- απυ ηζξ άθθεξ πζμ ηαθή νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. O Nμιάνπδξ μιζθχκ ηαζ ζπεδυκ παναθαθχκ ιεζηηυξ 

μονήξ Γ. 

O Tνζημφπδξ ηναβμοδά- ηαζ δ ηαιήθα ημο 

πδδά ιεζηηυξ 

μονήξ Γ. 

Eπίηθδζζξ οπμονβζηή- υκημξ βεκκαία ηαζ 

εεκζηή ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. Nεμζφζηαημξ ζπμθή- ηδξ ηονίαξ Φαζμοθή ιεζηηυξ 

μονήξ Γ. 

Tμο Tνζημφπδ δ ηακηάδα, υθμ ιέθζ ηαζ 

βθοηάδα ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. Kζ μ Αεθδβζάκκδξ ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. 

Kμηηανήξ εζξ ηδκ Bμοθήκ, ιε ηαηάκολζκ 

πμθθήκ ιεζηηυξ 

μονήξ Γ. 

Oζ ζπμοδέξ ημο Φαζμοθή: Eλεηάζεζξ 

Φαζμοθή πμο εα θνίλμοκε πμθθμί ηςιζηυξ 
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μονήξ Γ. 

Πνμθδηείεξ: O Φαζμοθήξ παναθνμκχκ ηαζ 

αθέπςκ πνμξ ημκ μονακυκ ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. 

O παηνζχηδξ Φαζμοθήξ έλς ηδξ εφναξ ηδξ 

Bμοθήξ νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. 

O Φαζμοθήξ μ ηυζα θθοανχκ ζηδξ Xάβδξ ημ 

ζοκέδνζμ πανχκ νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. 

ημκ μθςιυ ηζ μ Φαζμοθήξ ιεηά ιεβάθδξ 

ζοζημθήξ νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. 

O Φαζμοθήξ παναθδνχκ ηζ υθμ ημκ ηυζιμ 

ζοβπςνχκ νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. 

Γνάιια οπμρδθίμο απυ ηδκ επανπία ημο, 

ζηαθιέκμ ζηδκ ηονία ημο ηςιζηυξ 

μονήξ Γ. Tμο Φαζμοθή ηνμπάνζ- ζημκ ηφνζμ Φοπάνδ νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. 

Tμ ζφκηαβια. Αζαδήθςζζξ ηνεθθή ημο ηονίμο 

Φαζμοθή νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. 

Πνμξ ηαξ δοκάιεζξ ιεηά πμθήξ, μ δζςβιέκμξ 

Φαζμοθήξ νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. 

Xαίνε Kνήηδ. Kακηάδα Φαζμοθή- πανάπμηε 

ηνεθθή νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. 

ημκ Λεοηένδ. O Πενζηθέημξ έηζζ ιζθεί ζημκ 

αδεθθυ ημο Φαζμοθή νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. 

H θεοεενζά: Φαζμοθήξ ηαζ Πενζηθέημξ- μ 

ηαεέκαξ κέημξ ζηέημξ νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. 

Πακυναια ημο Φαζμοθή υπμο δζένπμκηαζ 

πμθθμί νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. Πνχηδ παναθμνά- βμνβή ηαζ θθμβενά: 

παναθμνά ημο Θμδςνή- πμο ηαη‟ αοηάξ 
ιεζηηυξ 
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παναθδνεί 

μονήξ Γ. Παναθμνά δεοηένα- ηδξ πνχηδξ ζθμδνμηένα. ιεζηηυξ 

μονήξ Γ. Tνίηδ παναθμνά- μθίβμκ πθζανά ιεζηηυξ 

μονήξ Γ. Παναθμνά ηεηάνηδ- ημο βενμ- Bμκαπάνηδ ιεζηηυξ 

μονήξ Γ. Πέιπηδ ζηδκή- ηζ υθμ θςκή ιεζηηυξ 

μονήξ Γ. 

O θεφβςκ ηαζ ζαήκςκ αζχκ πνμξ ηυζιμκ 

θαθεί βεκεχκ νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. 

O Φαζμοθήξ ιε θμφνηα εζξ ηδκ Φναβηζά ηδκ 

Tμφνηα νδημνζηυξ 

μονήξ Γ. Eπίζηναημξ ιεζηηυξ 

μφηζμξ A. Tμ λεθάκηςια ημο ζοκηαβιαηζημφ νδημνζηυξ 

μφηζμξ A. O ζπμοδανπίδδξ απμηοπχκ ιεζηηυξ 

μφηζμξ A. O ιςνυπζζημξ άκδναξ ηςιζηυξ 

μφηζμξ A. O κεμθενιέκμξ εζξ ημ Nαφπθζμκ ζηναηζςηζηυξ νδημνζηυξ 

μφηζμξ A. H πηςπή θμοζηακέθα ηςιζηυξ 

μφηζμξ A. O γδθζάνδξ βένμξ ηςιζηυξ 

μφηζμξ A. H ακδνμβοκαίηα ηςιζηυξ 

μφηζμξ A. O ηαοπδζζάνδξ ηςιζηυξ 

μφηζμξ A. O βθοημθάβμξ εθδιενζδμβνάθμξ ηςιζηυξ 

μφηζμξ A. 
O αοηυξ εθδιενζδμβνάθμξ πνμξ ημοξ 

ιεζηηυξ 
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ζοκδνμιδηάξ ημο 

μφηζμξ A. 

H ηνίζζξ ημο μπθανπδβμφ Θεμδ. Γνίαα ή μ 

ηαηήβμνυξ ημο παναζημφιεκμξ ηςιζηυξ 

μφηζμξ A. O θζθήδμκμξ ηςιζηυξ 

μφηζμξ A. O βένμξ ηαπεηάκζμξ νδημνζηυξ 

μφηζμξ A. O αμοθεοηήξ ημο 1845 ιεζηηυξ 

μφηζμξ A. Eπζζημθή πνχηδ Mζπαήθ πζκά ημο Θεμθυβμο ηςιζηυξ 

μφηζμξ A. Aκαθμνά εκυξ αμοθεοημφ ηδξ πθεζμκμρδθίαξ ιεζηηυξ 

μφηζμξ A. O ζδιαζμθυνμξ ημο αβχκμξ νδημνζηυξ 

μφηζμξ A. O οπμονβδιαηζηυξ ημο I. Kαπμδίζηνζα ιεζηηυξ 

μφηζμξ A. 

O επζζηάηδξ ηςκ εεκζηχκ μζημδμιχκ επί I. 

Kαπμδίζηνζα ηςιζηυξ 

μφηζμξ A. O I. Kαπμδίζηνζαξ εζξ ημ ζοιαμφθζυκ ημο ιεζηηυξ 

μφηζμξ A. O βενμοζζαζηήξ ημο I. Kαπμδίζηνζα ιεζηηυξ 

μφηζμξ A. H ιοζηζηή εβηφηθζμξ ημο I. Kαπμδίζηνζα ιεζηηυξ 

μφηζμξ A. 

O I. Kαπμδίζηνζαξ απμθμβμφιεκμξ επ‟ 

εεκζηήξ ζοκεθεφζεςξ ιεζηηυξ 

μφηζμξ A. 

O I. Kαπμδίζηνζαξ δδιδβμνχκ πνμξ ημοξ 

Yδναίμοξ ιεζηηυξ 

μφηζμξ A. Tα ηεθεοηαία ρδθίζιαηα ημο I. Kαπμδίζηνζα ιεζηηυξ 

μφηζμξ A. 

Mμκυθμβμξ εκυξ εη ηςκ δφμ ηονακκμηηυκςκ 

Mαονμιζπαθαίςκ νδημνζηυξ 
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μφηζμξ A. 

O ρεοδμηοαενκήηδξ ηδξ Eθθάδμξ, 

Aοβμοζηίκμξ  Kαπμδίζηνζαξ απυ ημ πθμίμκ 

ηδξ θοβήξ ημο ιεζηηυξ 

μφηζμξ A. O ζοκηαβιαηζηυξ Pμοιεθζχηδξ νδημνζηυξ 

μφηζμξ A. Tμ ηναβμφδζ ημο ζοκηαβιαηζημφ νδημνζηυξ 

Tακηαθίδδξ H. Kοκδβυξ εηθναζηζηυξ 

Tακηαθίδδξ H. O ηεθεοηαίμξ ηδξ αζπαζιυξ εηθναζηζηυξ 

Tακηαθίδδξ H. Eπζζημθή ακηεναζημφ πνμξ ακηεναζηήκ ηςιζηυξ 

Tακηαθίδδξ H. Αζαεήηδ ηςιζηυξ 

Tακηαθίδδξ H. O θζθάνβονμξ ηςιζηυξ 

Tακηαθίδδξ H. Eζξ άζηαημκ εναζηήκ ηςιζηυξ 

Tακηαθίδδξ H. 

Eοπανζζηήνζμκ. Χξ πανά ηδξ ιζηνάξ 

ιανάβδαξ πνμξ ηδκ ιδηένα αοηήξ νδημνζηυξ 

Tακηαθίδδξ H. ιμζμκ, ςξ πανά ημο ιζηνμφ Aθελάκδνμο νδημνζηυξ 

Tενηζέηδξ Γ. Kοκδβυξ πνμξ ηα πμοθζά εηθναζηζηυξ 

Tενηζέηδξ Γ. Eπζβναθή ηήπμο νδημνζηυξ 

Tενηζέηδξ Γ. κεζνμ ημο Kίηζμο εηθναζηζηυξ 

Tζαηαζζάκμξ 

Γ. Tμ ηνεθθυ δναιαηζηυξ 

Tζαηαζζάκμξ 

Γ. O βενμ- πανάλεκμξ ηςιζηυξ 

Tζαηαζζάκμξ 
O ιζηνυξ παζάπδξ εηθναζηζηυξ 
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Γ. 

Tζαηαζζάκμξ 

Γ. Παναθοιέκμο ιεηάκμζα εηθναζηζηυξ 

Tζαηαζζάκμξ 

Γ. Kαεχξ ‟θαίκεζ εηθναζηζηυξ 

Tζαηαζζάκμξ 

Γ. Zαηοκεζκυξ πμονβίηδξ νδημνζηυξ 

Tζαηαζζάκμξ 

Γ. O πμονβίηδξ ‟ζ ηδ Nάπμθζ ηςιζηυξ 

Tζαηαζζάκμξ 

Γ. Γενμκημπαναλεκάδεξ ημο πμονβίηδ ηςιζηυξ 

Tζαηαζζάκμξ 

Γ. Tμ πανάπμκμ ημο πμζδηή ηςιζηυξ 

Tζίνηαξ . Tμ ηναβμφδζ ηςκ ασηζακχκ εηθναζηζηυξ 

Tζίνηαξ . H ηαθή ζοκηνυθζζζα δναιαηζηυξ 

Tζίνηαξ . ημ κμζμημιείμ- 1918 εηθναζηζηυξ 

Tζίνηαξ . Αζάθεζιια δναιαηζηυξ 

Tζίνηαξ . Mμζνμθυζ εηθναζηζηυξ 

Tζίνηαξ . Φεθάπμζ εηθναζηζηυξ 

Tοπάθδμξ I. O εάκαημξ ημο βένμο εηθναζηζηυξ 

Tοπάθδμξ I. Aκαικήζεζξ εκυξ πμζδημφ εηθναζηζηυξ 

Tοπάθδμξ I. H πανδβμνζά ηαζ μ εάκαημξ εηθναζηζηυξ 

Φζθφναξ P. Άννςζημξ ημθοιπζζηήξ εηθναζηζηυξ 
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Φζθφναξ P. Άννςζημ παθθδηάνζ εηθναζηζηυξ 

Xαηγυπμοθμξ 

K. H αμζημπμφθα εηθναζηζηυξ 

Xαηγυπμοθμξ 

K. [‟ αβάπδζα, ζβμονυιαθθμ,] εηθναζηζηυξ 

Xαηγυπμοθμξ 

K. O πμνυξ ηςκ ίζηζςκ νδημνζηυξ 

Xαηγυπμοθμξ 

K. O ενφθμξ ηδξ μιίπθδξ εηθναζηζηυξ 
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